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APRESENTAÇÃO 

 

O XV Congresso de Psicologia da Universidade Federal de Goiás faz parte do Projeto 

Político Pedagógico (PPP) do curso de Psicologia da Universidade Federal de Goiás (UFG) e 

acontece anualmente, desde a criação do curso de Psicologia na UFG. No princípio, o congresso 

era pensado e organizado por professores/as, até que foi integrado às disciplinas de Laboratório 

de Atividades Integradas - Psicologia e Intervenção Social I e II, ofertada às turmas concluintes. 

Como culminação de todas as discussões precedentes e com o intuito de repensar a 

relação dialética existente entre a materialidade vivida e o sujeito enquanto psicólogo/a, um 

transformando o outro de modo a constituir o que chamamos hoje de Psicologia, propomos a 

partir deste projeto o XV Congresso de Psicologia da Universidade Federal de Goiás com o 

tema:  Psicologia e Políticas Públicas: possibilidades em tempos de crise.  

Nosso país é marcado por contradições e pelo apagamento da realidade e da história do 

povo que verdadeiramente o construiu. Um povo silenciado, para o qual sempre existiu a crise. 

Uma crise, antes de tudo, política e econômica, que afeta toda a base da sociedade, desde o 

trabalho, a saúde e a educação, até os setores que surgiram em razão das próprias contradições 

deste sistema, como o serviço social e a clínica psicológica. Uma crise que não se encerra em 

seus efeitos imediatos, mas que lança bases para toda a organização social brasileira, anulando 

quaisquer possibilidades reais de bem-estar social coletivo e popular. No tempo em que 

vivemos, essa crise, que foi fundante em nossa trajetória, tem se intensificado e agora irrompe 

como um fenômeno que precisa ser confrontado em sua história, seus efeitos e seus 

silenciamentos. 

Durante o ano de 2020, vimos nosso país assolado pela pandemia de Covid-19, causada 

pelo vírus SARS-Cov-2, popularmente conhecido como coronavírus. Inúmeras vidas foram 

perdidas em decorrência dessa crise sanitária. Nesse meio tempo, vemos nossos governantes 

defenderem o uso de medicamentos cientificamente ineficazes, desestimularem as medidas de 

distanciamento social e proteção individual, além de não medirem esforços para salvaguardar 

o mercado financeiro, os grandes banqueiros e empresários. Enquanto isso, falham em criar 

verdadeiras políticas de proteção para o povo brasileiro, explicitando o que sempre esteve 

latente em nossa sociedade: lucro e poder valem mais do que vidas. 
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Atualmente, vivemos em um cenário de constante ataque às instituições e ao 

conhecimento. Contudo, esse cenário de contradições e conflitos é o mesmo que oferece um 

terreno fértil para termos em perspectiva as mudanças e transformações que desejamos 

alcançar. As rupturas que estamos vivendo abrem novas possibilidades de construção e de 

defesa da sociedade que temos como ideal: uma sociedade justa para todos. O acirramento da 

crise nos convoca a procurar sentidos, propor intervenções e fomentar potencialidades de 

intervenção e transformação desse contexto. 

Com base nisso, estamos propondo uma ampla e intensa reflexão sobre o papel da 

Psicologia dentro de nossa estrutura social. Precisamos de uma Psicologia que se faça política 

e tome para si a responsabilidade de enfrentar a crise. Que se recrie de acordo com as exigências 

e complexidades de nosso país, em constante transformação, para atender toda a diversidade de 

pessoas, saberes e trajetórias existentes aqui. Uma Psicologia que se coloque como local de 

acolhimento sócio-político aos ecos da crise na vida subjetiva dos brasileiros e, mais que isso, 

como resistência frente à história de violações de direitos que não cessa de se repetir. 

Partimos da premissa de que a Psicologia que não acompanha a criticidade serve de 

subsídio para injustiças presentes. Dessa forma, construímos um evento cuja proposta é, antes 

de tudo, retornar o olhar para o nosso povo, nossa história e as crises que nos atravessam. Não 

há compromisso social sem tocar na ferida e permitir que ela seja o ponto de partida para a 

transformação, nos levando a uma psicologia construída pelos nossos e que contemple os 

nossos. Mais do que nunca, levantamos a bandeira das políticas públicas como única 

possibilidade coletiva e popular de transformação e justiça social. 

Assim, com muito prazer e senso de responsabilidade, anunciamos o XV Congresso de 

Psicologia da Universidade Federal de Goiás com o tema "Psicologia e Políticas Públicas: 

Possibilidades em Tempos de Crise", sob o princípio de que, dentro de nossa história de 

apagamento e exclusão social, nós psicólogos, psicólogas e estudantes de Psicologia, devemos 

estar na contraposição, assumindo a responsabilidade de resistir, nos fortalecer e contagiar. 

 

Pela Comissão Científica do XV Congresso de Psicologia da UFG  
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CONFERÊNCIA DE ABERTURA: A identidade de um povo em crise 

 

Drª Mitsuko Aparecida Makino Antunes (PUC-SP) 

 

Resumo:  

BRASIL: a identidade de um povo em crise. 

Se identidade é concebida como qualidade daquilo que é idêntico, seria impossível afirmar uma 

identidade do povo brasileiro. Ser um povo em crise, por outro lado, afirma o que é idêntico, 

no tempo, a partir da chegada dos colonizadores nestas terras. Trata-se, portanto, de uma 

contradição; por isso, não entendemos identidade como aquilo que é o “mesmo”, mas como 

processo e transformação. Para Ciampa, identidade é metamorfose, é história, esta é a 

perspectiva aqui adotada. Assim, pensar a identidade do povo brasileiro implica pensar as 

contradições que estão na base da constituição desse povo. Representa-se o brasileiro como 

povo miscigenado, cordial, alegre, feliz, sem preconceitos; mas também como passivo, 

preguiçoso, lascivo. Essas representações são ancoradas em múltiplas ideias, oriundas de 

intelectuais, viajantes estrangeiros, políticos e religiosos, ao longo de séculos. Em primeiro 

lugar, quando se fala em povo brasileiro a referência é em geral pós-cabralina; povos nativos e 

povos africanos e afro-descentes escravizados são considerados apenas figurantes da história, 

embora tenham sido, uns e outros, aqueles que habitavam há séculos esta terra e aqueles que 

produziam as riquezas para a empresa colonial; radicam-se aqui os estereótipos e preconceitos 

que fundamentam o senso comum e que tomam o europeu como modelo identitário. Entretanto, 

não se pode falar em identidade, como “o mesmo”, sem considerar a classe social e suas 

relações com as dimensões étnico-raciais, regionais, de gênero, de suposta “normalidade”, de 

faixa etária etc. É nessa perspectiva que buscamos esboçar um caminho para a compreensão do 

povo brasileiro: pelas contradições. Em outras palavras, por sua constituição histórica, pela 

transposição das diferenças em desigualdades, pela crise originária do processo de colonização 

calcado na exploração humana e na espoliação das riquezas, de uma “independência” que se 

deu por um golpe familiar, de uma república (também proclamada por um golpe) que não se 

pautava no princípio da res-publica, de um século XX agitado por vários golpes e que manteve, 

explícita ou implicitamente, um ideário classista, racista e machista, que se articula a um Estado 

que serve ao capital de diferentes maneiras e por várias frentes. Chega-se à terceira década do 
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século XXI, com uma crise generalizada, não apenas provocada por uma pandemia, mas pela 

administração desta e pela resposta de parte da população, submetida ao negacionismo 

científico e às mais bizarras manifestações ideológicas, alicerçados num fundamentalismo 

político-religioso. Assim, tomamos a contradição como categoria fundamental para uma 

aproximação à identidade do povo brasileiro: desigualdade e injustiça social numa frágil 

democracia (ainda é possível se falar em democracia no Brasil?) que já está marcada por este 

tempo que é o mais trágico da história. Nesse plano, pensa-se a tarefa para a psicologia: 

compreender os processos altamente racionais e muito bem planejados para instaurar a 

irracionalidade no comportamento das massas, como meio para a satisfação dos interesses do 

capital por seus detentores mais poderosos. Esse conhecimento é necessário para uma ação 

contra-hegemônica e a psicologia tem potencial para contribuir com esse movimento.  

 

Mini-Currículo: 

Drª Mitsuko Aparecida Makino Antunes: Possui bacharelado, licenciatura e formação em 

Psicologia (1978), mestrado em Filosofia da Educação (1985) e doutorado em Psicologia Social 

(1991). É professora titular do Departamento de Fundamentos da Educação da Pontifícia 

Universidade Católica de São Paulo -PUCSP, atuando, desde 1992, no Programa de Estudos 

Pós-graduados em Educação: Psicologia da Educação. Tem experiência na área de Educação, 

com ênfase em Psicologia da Educação, pesquisando e orientando pesquisas em: história da 

psicologia da educação; história da psicologia da educação no Brasil; identidade de educadores 

e educandos com foco em inclusão educacional/escolar. É líder do GP-CNPq da PUCSP: 

História da Psicologia. É editora da Revista "Psicologia da Educação", do Programa de Estudos 

Pós-graduados em Educação: Psicologia da Educação, da Pontifícia Universidade Católica de 

São Paulo. 
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CONFERÊNCIA DE ENCERRAMENTO: Ocupar e Resistir: o cotidiano dos/as 

psicólogos/as nas instituições.  

 

Drª Alice Casanova dos Reis (SC) 

 

Resumo:  

A PSICOLOGIA FRENTE A UMA INSTITUIÇÃO TOTAL: Vida e Arte de Bombeiro 

Militar  

O que pode à Psicologia no cerne de uma Instituição secular cuja missão essencial é 

salvar  vidas? Esta é a questão a que me proponho aqui dialogar, tomando como ponto de 

partida minha vivência e atuação profissional como Psicóloga no Corpo de Bombeiros Militar 

de Santa Catarina (CBMSC). Trata-se, pois, de um relato de experiência, onde a memória do 

vivido é agora revisitada,  à luz de novos saberes e sabores. Doces e amargos, como é a vida 

que estala no palato de quem já  provou muita coisa... Ontem e hoje, prismando realidades num 

sensível ângulo reflexivo, donde me  toca cantar e reger uma polifonia de vozes musicantes: 

M.Bakhtin, L.S.Vygostki, A.V.Zanella e tantas  outras...  

Aclarada a perspectiva, convido agora leitores a adentrarem comigo num mundo, onde 

pulsam  as mais intensas afecções humanas, junto aos quatro elementos da Natureza: terra, 

água, ar e fogo.  Homens e mulheres da Segurança Pública, que sobrevoam o estado como 

arcanjos e, em solo, arriscam  a própria vida para salvaguardar a vida de seus semelhantes, 

retirando diariamente pessoas de situações  

críticas: soterradas em desabamentos; que estão se afogando; vítimas de acidentes; encurraladas 

em incêndios, etc. Estou me referindo aos Bombeiros em geral, mas aqui particularmente irei 

compartilhar  minha experiência com Bombeiros Militares (BM).  

Tive passagem pela instituição de 2013 a 2016, período em que assumi e desenvolvi o 

Setor de  Psicologia no Centro de Ensino, atuando principalmente junto a alunxs, no processo 

de sua  adaptabilidade. Tanto a adaptação dos que ingressavam via concurso público na 

instituição, como  acompanhando os BM durante os cursos de formação continuada, deles 

requisitados para avançar nas  

carreiras. Como pude constatar, dali saem verdadeiros “heróis”, que incorporam “a farda como 

sua  segunda pele”, como costumam dizer. Contudo, o processo formativo como um todo, ao 
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mesmo tempo  que traz alegrias, causa também intensos sofrimentos, que vertem diariamente 

em suor e, por vezes, em lágrimas.  

Frente a este cenário, eu me coloquei empaticamente num lugar de escuta, tanto de 

alunxs,  quanto de professores e gestores. Tendo recebido certa autonomia no contexto 

organizacional para  desenvolver minha prática, tomei como missão fazer a palavra circular. 

Várias foram as intervenções  com esse propósito, mas aqui devo me limitar, então irei abordar 

o método desenvolvido no intuito de  dar voz aos sujeitos vários, para acolher suas demandas 

e, ao mesmo tempo, facilitar reflexões sobre  o vivido. Todavia, como para a maioria fosse 

difícil colocar seus sentimentos em palavras e porque,  realmente, precisavam disso, de um 

momento de descontração em sua pesada rotina, resolvi propor  algo inusitado. 

Norteada por aquele objetivo, iniciei a fazer experiências de grupo, inicialmente em sala 

de  aula, depois em outros locais da instituição e até fora dela, em certos espaços da cidade. 

Conforme o  tempo transcorria, um vínculo afetivo se fortalecia entre todos, no caminho que 

ali se abriu via  Psicologia & Arte. Na prática, o que acontecia eram vivências estéticas com as 

pessoas, nas quais se  propunha uma ou mais das seguintes atividades: relaxar através de 

respiração, alongar_expressar o  corpo, desenhar_pintar, escrever poesia ou apenas palavras, 

incentivando-se sempre a livre expressão  

e, inclusive, dando permissão à recusa em participar. No início, alguns diziam que não sabiam  

desenhar, outros achavam que aquilo era brincadeira de criança ou algo sem sentido, mas a 

resistência  foi aos poucos esmaecendo e dando lugar à sensação de bem-estar, que se irradiava 

no grupo e  permanecia, vagamente, depois de acabar a “aula” com a psicóloga.  

Foi dessa forma que muitos BM puderam se expressar em cores, traços, formas, 

composições,  sobre as quais depois partilhávamos impressões e reflexões em grupo - e também 

individualmente,  quando alguém me procurava. Grupo que se (re)constituía aos poucos em 

continente afetivo, onde  cada um se sentia acolhido e ao mesmo tempo representado pelo outro, 

seja no seu desenho ou  comentário. Os resultados deste processo foram, segundo centenas de 

depoimentos dos envolvidos,  

muito interessantes: redução do estresse; autoconhecimento; elevação da motivação; melhora 

na  autoestima e na comunicação interpessoal; ampliação da consciência crítica; 

(re)constituição de grupo;  e fortalecimento da “identidade” BM. Enfim, foi uma produção de 

novas imagens e sentidos,  concretizando-se em pequenas transformações (inter)subjetivas: 

enformadas no corpo de tantos  homens e das poucas mulheres que puderam ser presentes às 
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vivências estéticas.  

Para finalizar este (in)concluso trabalho, posso sintetizar que foi uma experiência muito  

gratificante, por meio da qual vi e vivi a potência da arte como dispositivo a amplificar a Vida, 

mesmo  sob condições ambientais adversas. Arte aqui entendida como atividade criadora, 

independente do  resultado vir ou não a ser oficialmente reconhecido enquanto obra com valor 

artístico. Mas havia tantos  belos e instigantes desenhos, que organizei a exposição: “EM 

FORMA: Vida e Arte de Bombeiro  Militar”, com as devidas autorizações. Foi realizada em 

novembro de 2014, edição única e sem  nenhum rito especial, coincidindo com o final do ano 

letivo: apenas um mural improvisado na  Biblioteca, que expôs por cerca de duas semanas uma 

série de desenhos selecionados. E os visitantes  foram quase só alunxs e alguns professores, que 

nos acompanhavam mais de perto. Eles e elas então  se ressignificavam enquanto autores, ao 

mesmo tempo em que eram espectadores frente à sua própria  obra: (ad)mirando-a, rindo-se, 

(re)lembrando, reconhecendo-se nas imagens. Com_juntos, a  transbordar uma miríade de 

sentidos, antigos e novos, iguais e diferentes: sobre ser e não ser Bombeiro  Militar. Ecos 

reverberrantes em algum lugar no Corpo institucional...  

 

Palavras-chaves  

Psicologia Institucional, Bombeiro Militar, Psicologia e Arte. 

 

Mini-Currículo: 

Drª Alice Casanova dos Reis: Psicóloga e arteterapeuta. Pós-doutora em Psicologia Social 

pela UFSC. Doutora pelo Programa de Pós-Graduação em Psicologia Social e do Trabalho da 

USP. Fez mestrado e graduação em Psicologia pela UFSC. 

 

Drª Lígia Carvalho Libâneo (DF) 

 

Resumo: 

A apresentação tem por objetivo tecer uma reflexão sobre a ação profissional da psicóloga 

escolar como atividade crítico-criadora, contextualizando essas reflexões para a prática dessa 

profissional na educação superior. Trata-se de uma comunicação constituída por três momentos. 

No primeiro deles, discutiremos a atuação da psicologia escolar na defesa da educação superior 

de qualidade, democrática, diversa, plural e socialmente referenciada. A educação será 

abordada não somente como campo privilegiado da ação profissional da psicóloga escolar, mas 
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principalmente campo constituidor da identidade profissional. A proposta é refletir sobre o 

campo da educação a partir da relação indissociada entre políticas educacionais, projetos 

institucionais, práticas educativas e desenvolvimento humano. No segundo momento 

abordaremos o ato criador da psicóloga escolar que atua na educação superior como 

necessidade e compromisso político de transformação das condições sociais de injustiça e de 

desigualdade. Propomos a leitura crítica da realidade educativa, a construção constante da ação 

institucional-coletiva e a recriação de arcabouços teórico-metodológicos em psicologia escolar 

como tríade necessária para a construção de uma atuação contextualizada, relacional, 

participativa, crítica e criativa da psicóloga escolar. Na atuação crítico-criativa, as críticas às 

práticas de adaptação e de normatização das pessoas ao processo educativo se entretecem com 

experiências de atuação em que assumimos a potência coletiva da comunidade educativa em 

planejar, projetar e construir suas próprias condições de existência. No terceiro momento, 

apresentaremos algumas ações realizadas em nosso cotidiano profissional. Essas ações 

envolvem as contribuições da psicóloga escolar na construção de uma cultura de acolhimento 

e pertencimento à universidade; na discussão de práticas educativas acolhedoras e criativas; na 

mediação de processos de conscientização dos sujeitos da comunidade em relação ao seu modo 

de vida, fazeres e saberes; na mediação de produção de sentidos e significados dos/as 

membros/as da comunidade sobre seus papéis de estudantes e de profissionais em educação; 

entre outras ações. O processo de conscientização é dialético e a comunidade educativa também 

participa da construção dos modos de ser e fazer psicologia escolar, atrelando teoria, prática e 

transformação social. 
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Drª Lígia Carvalho Libâneo: Possui graduação em Psicologia pela Universidade de Brasília 
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Drª Lívia Mesquita (GO) 

 

Resumo:  

 O exercício da psicologia em uma instituição é sempre desafiador, devido à própria 

estrutura das instituições, ao seu modo de funcionar e à organização do trabalho (Dejours, 

2015) existentes nelas. Em uma instituição do porte de uma universidade federal, os desafios 

ganham dimensões particulares, ao mesmo tempo em que apresentam aspectos gerais. A UFG 

carrega em si as contradições presentes na sociedade e na cultura, além de certa ambivalência 

quanto a sua identidade no que se refere a atuar como instituição pública ou a reproduzir 

modelos empresariais de produtivismo e competitividade. O exercício da psicologia nesse 

contexto implica um enfrentamento cotidiano, pois se concretiza no contato com pessoas, que 

fazem parte desse contexto e estão por ele marcadas (Castro, 2017).  

 O Programa Saudavelmente, desde 2003, tem oferecido atendimento psicológico e 

psiquiátrico a estudantes e servidores da UFG, tendo se tornado exclusivo para estudantes a 

partir de 2019. Esse atendimento é amplo para quem o procura durante todo o ano, mas como 

a demanda é muito grande, as vagas para psicoterapia individual se restringem a casos graves 

que coloquem em risco a vida do próprio estudante ou de outros. Nas consultas psiquiátricas, 

em grupos terapêuticos e  no plantão psicológico, todas as pessoas que procuram têm sido 

atendidas. A equipe tenta incentivar muito a psicoterapia em grupo para ampliar o alcance do 

Programa e também para promover o encontro e a sociabilidade, acreditando que as trocas 

sociais em um contexto acolhedor traz benefícios inestimáveis à saúde mental. O Programa 

busca ainda priorizar o atendimento a estudantes em vulnerabilidade econômica e social. 

 No Saudavelmente, a clínica psicológica se dá por meio das linhas tradicionais da 

psicologia, com sessões semanais ou quinzenais, individuais ou em grupo, atualmente apenas 

online. Mas alguns desafios existem nesse sentido, pois faz parte da população atendida pessoas 

de grupos identitários como é o caso dos indígenas. Um outro grupo muito presente é o da 

população LGBTQIA+, muitas vezes com sofrimento vindo da violência do preconceito. Além 

disso, há também o acolhimento a pessoas com deficiência. A abertura da Universidade à 

diversidade contribui para que o trabalho no Saudavelmente se amplie, alterando por vezes o 

próprio enquadre. Antes da pandemia de Covid, o espaço físico do Programa estava aberto a 
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estudantes que não conseguem aderir ao atendimento clínico convencional. Esses estudantes 

frequentavam esse espaço físico como um lugar seguro aonde podiam ir sempre que tivessem 

desejo. Alguns passavam por lá todos os dias, tomavam café, conversavam com as profissionais 

que estivessem na sala de reunião ou com alguém da secretaria. Isso principalmente com 

estudantes com diagnóstico de pertencerem ao espectro autista. Agora na pandemia, muitos 

estudantes não se sentem bem fazendo atendimento online por meio de vídeo ou telefone, e 

preferem se comunicar por mensagens do whatsapp. É importante que não fiquem sem 

acolhimento por limitações da técnica. 

 O trabalho no Saudavelmente se realiza também por meio de ações voltadas ao coletivo, 

como rodas de conversa, palestras e oficinas que buscam trabalhar duas questões fundamentais: 

dificuldades vindas da própria organização do contexto acadêmico na Universidade e a forma 

particular como cada indivíduo se relaciona com esse contexto. Assim, nessa abordagem 

coletiva, busca-se uma discussão, com a participação ativa das pessoas que façam parte desses 

encontros, de como é possível vivenciar da melhor forma o período de formação e como é 

possível criar em seu contexto uma atitude de mais colaboração e solidariedade e de menos 

competitividade. Aspectos como qualidade de vida e autocuidado fazem sempre parte dessas 

discussões. Esses encontros têm se realizado no contexto da pandemia por meio de lives. 

 O Saudavelmente integra a Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis – Prae, que é voltada 

para a assistência a estudantes que precisam de apoio financeiro para conseguirem se manter 

em seus cursos. Nesse sentido, o atendimento psicológico a esses estudantes significa também 

um posicionamento cotidiano diante de questões como a exclusão e o preconceito. O conceito 

de dialética inclusão-exclusão (Sawaia, 2001) lança luz ao que é vivido por esses estudantes em 

seu cotidiano, pois a eles é dada a possibilidade (que muitas vezes se resume a uma promessa) 

de serem incluídos na Universidade, mas as contradições e dificuldades vividas dentro da 

Universidade se transformam em uma nova exclusão (Sousa e Sousa, 2009). Como é 

característico da Universidade, há uma cultura nos cursos da busca pela excelência, que se 

traduz muitas vezes em competitividade e imposição do produtivismo. Estudantes cuja história 

de vida e de trajetória escolar lhe traz dificuldades acadêmicas, às vezes insuperáveis, sentem-

se frustrados, muitas vezes fracassados e com desejo de desistir. Além disso, é muito comum 

experimentarem um sentimento de culpa, por não estarem realizando ou acreditando que vão 

realizar seu propósito de mudar a vida de sua família. O atendimento regular e contínuo a esses 
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estudantes é fundamental para que consigam ressignificar seu lugar na Universidade como um 

direito e com respeito as suas particularidades.  

 Pensando em desafios e impedimentos, é importante ressaltar que a própria existência 

do Saudavelmente é resultado de um processo de construção de um espaço, inclusive físico, 

dentro da lógica de uma instituição de ensino superior, para a escuta e o acolhimento ao 

sofrimento psíquico, para que este não seja visto como fraqueza individual. E também para que 

não se esqueça que o próprio contexto acadêmico é muitas vezes adoecedor. Para isso, é 

necessário resistir a ações que visem diminuir o espaço já alcançado e dialogar sempre com 

docentes ou gestores sobre a importância de que a própria Universidade seja um contexto 

acolhedor e represente o lugar por excelência de relações respeitosas. 
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Resumo:  

As resistências possíveis da Psicologia na Assistência Social 

O trabalho dos profissionais da psicologia no campo das políticas públicas encontra-se 

em constante crescimento, com ofertas de trabalho em diferentes contextos, vem provocando 

diversas mudanças no campo teórico- prático na Psicologia. Com o advento da Política 

Nacional de Assistência Social (2004) e a consequente inserção da psicóloga1 como técnico 

para o trabalho social com famílias, trouxe para a Psicologia um campo de atuação novo, 

promissor e carregado de desafios, entre esses desafios o de rompimento das barreiras elitistas 

que foram historicamente reproduzidas na formação em Psicologia. 

Nesse sentido, para compreendermos a Assistência Social enquanto política pública de 

direitos e campo de atuação profissional da psicóloga, é necessário, de antemão, o entendimento 

de alguns conceitos como: políticas públicas, direitos sociais e proteção social.  

Guareschi, Comunello, Nardini e Hoenisch (2004) trazem uma definição de política 

pública como um conjunto de ações coletivas direcionadas para a garantia de direitos sociais. 

Assim, as políticas públicas configuram-se como um compromisso político para o atendimento 

de determinadas demandas em diversas áreas. As políticas públicas expressam a transformação 

daquilo que é privado em ações coletivas e públicas. 

Por direitos sociais entende-se os direitos fundamentais dirigidos a sociedade para uma 

vida digna, garantindo seguridade social, assistência social, educação, saúde etc. Sua meta é 

igualdade social, econômica e cultural entre os cidadãos, objetivando estabilidade social, 

melhor qualidade de vida e igualdade social entre as classes (Andrade e cols. 2014). 

Contudo, ao falarmos de direitos sociais e políticas públicas, é fundamental 

compreendermos que essas são concebidas dentro dos marcos do modo de produção capitalista, 

                                                
1 O termo “psicóloga” é utilizado no feminino, pois corresponde ao profissional, seja ele do sexo feminino ou 

masculino. A adoção do referido termo foi tomada para facilitar a leitura, bem como pelo fato de a maioria dos 

profissionais em Psicologia serem do sexo feminino, conforme aponta a pesquisa realizada pelo CFP (2016a), 

indicando que 90% da categoria é do sexo feminino. 
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portanto, em seu âmago, as políticas públicas (entre elas a Assistência Social) não resultam na 

superação das condições de exploração postas pela estrutura societária capitalista, portanto não 

superam as sequelas da “questão social”, mas que ainda sim, são importantes conquistas e 

fundamentais estratégias de sobrevivência.  

É importante considerar que as políticas sociais são expressões importantes da conquista 

de direitos sociais, contudo não resolvem a “questão social”. As políticas sociais são respostas 

fragmentadas, desarticuladas e, hoje, precarizadas. Que portanto, fundamental espaço de 

resistência na contribuição de uma perspectiva de superação do modelo societário capitalista. 

A partir dessas considerações, é possível adentrar na construção da Assistência Social 

enquanto política pública de direito do cidadão e dever do Estado. Sua constituição como 

política pública se deu a partir da Constituição Federal de 1988, com base nas diretrizes 

estabelecidas pela LOAS (1993) e das deliberações da IV Conferência Nacional de Assistência 

Social (2003), estabeleceu-se assim, em 2004, a Política Nacional de Assistência Social 

(PNAS), que aprovou a construção e implementação do Sistema Único de Assistência Social 

(SUAS) em 2005. 

A Política Nacional de Assistência Social (PNAS/2004), a qual é utilizada nos dias 

atuais, é organizada em diferentes níveis de proteção, sendo eles: Proteção Social Básica (PSB) 

e Proteção Social Especial (PSE). (Brasil, 2004, p. 37). A PSB é voltada ao atendimento a 

pessoas e grupos em “situação de vulnerabilidade social”, sendo suas ações destinadas ao 

desenvolvimento de ações para o fortalecimento de vínculos sociais e potencialidades. (Brasil, 

2004, p. 37). Já a PSE destaca o atendimento a pessoas ou grupos que estão em situação de 

risco pessoal e social pela violação de direitos, tais como: abuso sexual, uso de substâncias 

psicoativas, situação de rua, situação de trabalho infantil etc. (Brasil, 2004, p. 37). 

Com o surgimento da PNAS, psicólogas passaram a compor a equipe técnica dos 

equipamentos socioassistenciais, exigindo mudanças nas metodologias de trabalho utilizadas 

até então. Nesse sentido, a Psicologia teve que reformular suas concepções relacionadas aos 

direitos dos cidadãos e à garantia de condições dignas de vida, já que estas se constituem como 

matrizes da política pública de assistência social (Carmo, 2020). 

A princípio, esse novo campo de trabalho apresentou-se como desconhecido. Para 

Cordeiro (2018), essa ausência de especificidade da Psicologia no SUAS decorre do fato de a 

Psicologia ocupar um lugar na PNAS que está em constante transformação e pelo fato de a 
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proposta orientadora do trabalho no SUAS ser interdisciplinar. Portanto, “a questão central não 

é quem faz o quê, mas o que deve ser feito”, pois, intervir na fome ou no sofrimento não são 

funções privativas de nenhuma categoria profissional” (p.170). 

Para Petarnella e Rodrigues (2012, p.3) 

“a psicologia conta com ferramentas que potencialmente podem enfrentar os 

processos de exclusão social vividos por parcelas significativas da população: 

vínculo, escuta, cuidado, intervenções coletivas, aproximação com o território e 

com as redes/conexões estabelecidas pelos sujeitos enquanto suas estratégias de 

existência e ou resistência. Práticas pautadas por estes pressupostos certamente 

incidirão na produção de uma subjetividade cidadã, que desloque o sujeito de um 

lugar “assistido” para um lugar protagonista e de direitos”. 

O CFP (2008) aponta o fortalecimento dos usuários enquanto sujeitos de direitos como 

uma importante perspectiva de atuação da psicóloga enquanto trabalhadora do SUAS. Portanto, 

a psicóloga trabalhadora do SUAS e a Psicologia enquanto ciência e profissão, deve conhecer 

o território que abrange os indivíduos, os aspectos socioculturais em que estão inseridos e como 

se relacionam com as particularidades de cada indivíduo, numa ação que priorize a autonomia 

social das famílias, assim fortalecendo e desenvolvendo a cidadania. 

No sentido teórico-metodológico, para atuação na Assistência Social:  

“Não há receitas prontas para tal atuação, é necessária a construção de 

metodologias através da atuação, da constante participação do psicólogo dentro 

desta comunidade e ao fazer parte deste meio, encontrar possibilidades de atuação 

sempre diferentes na medida em que os territórios são distintos e peculiares. Este 

desafio da construção de metodologias que guia o trabalho deste profissional, a 

delimitação de papeis profissionais e a avaliação de resultados devem ser 

realizadas em conjunto com todos os profissionais da área, sendo este um caminho 

que se constrói ao andar (Silva, Silva, Brustolin & Pessini, 2011, p. 8).” 

Portanto,  

“A urgente necessidade de a Psicologia, como ciência e profissão, participar 

politicamente do Sistema Único de Assistência Social e também mostrar outras 

possibilidades de abordagens teórico-metodológicas que dialoguem melhor com 

a realidade social latino-americana e brasileira e os princípios defendidos pelo 

SUAS (Fontenelle, 2008, p.111).” 

Ademais, é fundamental  que atuação da psicóloga no SUAS questione as crenças 

enraizadas ( por conta da própria história da Assistência Social) que colocam a proteção social 

no mesmo patamar das ações assistencialistas, ao qual essa ultima não demanda um processo 

de conscientização e não contribui para a promoção de uma emancipação social, apenas reveste-

se de um papel compensatório que não fomenta a autonomia dos sujeitos. 
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Ao tratar especificamente das práticas profissionais de Psicologia no SUAS, o Centro 

de Referência Técnica em Psicologia e Políticas Públicas do Conselho Federal de Psicologia 

(CREPOP/CFP, 2008) realizou um levantamento das ações realizadas por psicólogas em maior 

frequência, sendo esses: Acolhimento, Entrevista Inicial e Triagem; Atendimentos Individuais, 

Plantões; Grupos; Elaboração de Plano de Acompanhamento Individual e/ou Familiar; Visitas 

Domiciliares, Acompanhamento dos usuários nos diversos serviços do sistema judiciário; 

Relatórios Técnicos, Laudos e Avaliações; Ações integradas com a rede; Atuação em equipes 

multidisciplinares; Atividades educativas e de esclarecimentos para a população em geral e 

Coordenação dos serviços. 

Carmo (2020) aponta que, embora haja uma variabilidade de ações e práticas adotas no 

âmbito dos serviços socioassistenciais pelas psicólogas, ainda existe uma prevalência de ações 

individualizadas e assistencialistas que assumem caráter clínico, apontando uma atuação clinica 

adaptada, predominando uma atuação que não abrange as condições causadoras e mantenedoras 

do sofrimento psíquico da classe oprimido a partir de suas dimensões históricas e sociais. 

Enquanto as relações com a comunidade permanece hierárquicas, com pouco diálogo, 

assumindo perspectivas higienistas. 

Ademais, a atuação na política de assistência social está, estrategicamente, no espaço 

onde se concretizam as mais perversas expressões da “questão social” e a expropriação das 

mais elementares condições de reprodução da vida (o trabalho). Portanto, a “Assistência Social 

deve e pode ser espaço de acesso aos bens e serviços com objetivo de construir forças políticas 

organizadas de resistência à barbárie capitalista (...) Deve potencializar e fortalecer a luta social 

pela emancipação humana (Boschetti, 2015, p.11)” 

Vale lembrar que a análise das políticas sociais deve considerar a dinâmica política, 

econômica, histórica e cultural (Borges, 2016). De especial importância, hoje, é considerar a 

dinâmica da atual conjuntura das políticas sociais brasileiras, reflexo de crises econômicas, e 

das mudanças do capitalismo brasileiro, demarcando a grave piora nas condições sociais na 

atualidade. Sendo as politicas públicas de Assistência Social alvo constante de ataques e 

desmontes, onde o financiamento público está cada vez mais comprometido. Portanto, 

impactando nos direitos e nas condições de vida da grande parte da população. 

Por fim, a Psicologia no âmbito da Assistência Social deve assumir suas perspectivas 

criticas da realidade dos sujeitos, superando a naturalização do fenômeno psicológico, que vai 
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além da culpabilização das vítimas, portanto  assumir o seu compromisso social com as 

populações oprimidas, oportunizando fazeres capazes de promover a autonomia e o 

protagonismo das comunidades e dos sujeitos.  
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Mesa-redonda I: Ressignificar a presença: fazer psicologia na pandemia. 

 

Profª Drª Ana Idalina de Paiva Silva (GO) 

 

Resumo: 

 Psicologia clínica na pandemia: presença, beneficiência, possibilidades e limitações 

A práxis psicológica nasceu no paradigma presencial e se desenvolveu no modelo de 

intervenção face-a-face, portanto, muitos conceitos foram desenvolvidos nesse molde. Na 

história da psicologia – e de todo desenvolvimento humano – a possibilidade de interação social 

por meio de tecnologias é muito recente, porém, já influencia fortemente os relacionamentos 

interpessoais gerais. Observamos, por exemplo, que as tecnologias da informação e 

comunicação (TICs) podem estreitar laços entre pessoas distantes e diminuir o contato entre 

pessoas com proximidade física.  

Se presença era associada a contato físico, hoje ela prescinde dessa condição e pode ser 

feita por ligações de vídeo, ligações de voz, e-mails, mensagens escritas pelo celular, gifs e 

emojis. Mas são essas formas de relacionar-se suficientes às pessoas? A pandemia de COVID-

19 e a consequente “pandemia de sofrimento mental” apontam na direção da negativa. Há mais 

na presença do que as TICs podem oferecer. O que falta, então? O que é presença e como ela 

pode ser desenvolvida no contato online? Como o psicólogo pode atuar na clínica manejando 

essas tecnologias? 

É importante ressaltar que o uso de TICs não é uma prática recente na psicologia. Apesar 

de apenas em 2018 o Conselho Federal de Psicologia (CFP) ter regulamentado o uso das TICs 

em atendimentos psicoterápicos, desde 2012 ele já é autorizado em algumas condições 

especiais.  

Para um adequado atendimento psicoterapêutico nessa modalidade, algumas diretrizes 

são elencadas nas resoluções do CFP e ressaltam sempre o preconizado pelo nosso Código de 

Ética: garantir o princípio da beneficiência e não maleficência. E essa ponderação também deve 

ser direcionada ao psicólogo que, em meio ao mundo que sofre por ser forçado a viver apenas 

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
https://www.google.com/search?safe=active&bih=828&biw=1229&rlz=1C1ASUM_enBR893BR893&hl=pt-BR&sxsrf=ALeKk01O70XQMtkPNm1FZBO563thV7SHeQ%3A1613151279331&ei=L7wmYNHeE5ux5OUPx_S4cA&q=faculdade+de+educa%C3%A7%C3%A3o+ufg+endere%C3%A7o+e+telefone&oq=faculdade+de+educa%C3%A7%C3%A3o+ufg&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAEYADIECCMQJzIICAAQxwEQrwEyBggAEAUQHjIGCAAQBRAeMgYIABAIEB4yBggAEAgQHjIGCAAQCBAeMgIIJjoHCCMQsAMQJzoHCAAQRxCwAzoKCAAQxwEQrwEQDToICAAQCBAHEB46CAgAEAcQBRAeUMrWClj25wpg4voKaAJwAngAgAGBAogBsweSAQMyLTSYAQCgAQGqAQdnd3Mtd2l6yAEJwAEB&sclient=gws-wiz
https://fe.ufg.br/


30 

 

 

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/ 

pelo intermédio das tecnologias, é solicitado a construir saúde mental também por meio das 

TICs. 

Uma questão fundamental levantada é que o psicólogo precisa estar sensível e 

consciente dos seus processos mentais para que possa construir uma relação de ajuda com 

qualquer outra pessoa. Portanto, tomar consciência de seus próprios sentimentos, pensamentos, 

comportamentos e reações perante a pandemia e ao atendimento psicológico online é peça 

fundamental para que esses atendimentos possam trazer benefícios.     

Outra questão primordial é que a presença precisa ser ressignificada para além da 

oportunidade de visualização e audição do psicólogo/paciente. A relação terapêutica, mais que 

nunca, precisa ser ética, empática, autêntica e acolhedora. A ausência física não deve ser 

entendida como sinônimo de distanciamento na psicoterapia online.  

Presença tem relação muito próxima com cuidado, aqui entendido de uma forma ampla, 

para além do já estabelecido no contexto presencial. Cuidado pode ser demonstrado na 

construção de um setting terapêutico sem espaço físico definido, na garantia ao máximo 

possível do sigilo das informações transmitidas pelas TICs, na atenção a qualidade de conexão 

de internet, entre outros. Esses cuidados, para além dos benefícios aos pacientes, gera 

serenidade ao psicólogo para exercer sua função adequadamente.  

É importante, ainda, que o psicólogo tenha clareza das perdas associadas ao atendimento 

online, como a dificuldade de leitura corporal e não-verbal dos pacientes, as interrupções no 

tempo e ritmo do diálogo frequentemente interrompidos pela conexão de internet, entre outros. 

O profissional deve, assim, se reorganizar e adaptar a essas condições, primando pela maior 

qualidade possível de seu trabalho. Nesta perspectiva, também é fundamental ao psicólogo 

reconhecer as limitações de sua atuação, negando-se a exercer a profissão em condições de 

trabalho muito adversas. 

 

Mini-Currículo: 

Drª Ana Idalina de Paiva Silva: Docente da Universidade Federal de Goiás com ênfase em 

Psicodiagnóstico e Neuropsicologia. Doutora em Ciências do Comportamento com ênfase em 

Cognição e Neurociências pela UnB, mestre em Psicologia pela USP, especialista em 

Neuropsicologia reconhecida pelo CFP e graduada em Psicologia pela USP (bacharelado, 
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licenciatura e formação de psicólogo). Tem experiência na área de Psicologia, atuando 

principalmente nos seguintes temas: avaliação psicológica, neuropsicologia e infância. 

 

 

Drª Ionara Vieira Moura Rabelo (GO) 

 

Mini-Currículo: 

Drª Ionara Vieira Moura Rabelo: Psicóloga, Doutora em Psicologia pela UNESP-ASSIS 

(2011). Professora adjunta da Universidade Federal de Goiás/ Regional Goiás. Psicóloga do 

Núcleo de Vigilância às Violências e Promoção da Saúde, Secretaria Municipal de Saúde da 

cidade de Goiânia. É pesquisadora do Núcleo de Estudos sobre Violência e Gênero da UNESP-

Assis. É colaboradora do CEPED-Fiocruz para Atenção Psicossocial e Saúde Mental para 

COVID-19. 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). Tem 

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

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

riscos e desastres, violência e saúde coletiva. 

 

Drª Wilsa Maria Ramos (DF) 

UnB – Instituto de Psicologia  

Programa de Pós-Graduação em Psicologia 

 do Desenvolvimento e Escolar – PGPDE 

 

Resumo: 

Ressignificando a presencialidade em tempos de pandemia: as tecnologias da que 

aproximam e transformam as interações sociais e a aprendizagem na cultura digital. 

Em tempos de pandemia, a presença, condição “natural” da atividade humana, migrou para os 

ambientes virtuais, exigindo de cada um, criança, jovem, adulto ou idoso, novas formas de 

interação social mediada pelas TIC. Disso resultou mudanças dramáticas nas formas de 
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comunicação formal ou informal que migraram para a comunicação digital, que já vinha em 

crescimento, mas, que diante do isolamento social surge como a tábua de salvação, a única 

forma e oportunidades de interagir com pessoas de vários contextos. De forma veloz, a mudança 

se constitui como algo inusitado para todos. 

O contexto da pandemia do Corona Vírus exigiu dos contextos escolares e dos docentes uma 

reorganização abrupta, tensionada pelas demandas atuais do isolamento social, em detrimento 

da presença física de professores e estudantes no mesmo espaço e tempo. Os professores foram 

subitamente deslocados de seus contextos de atividade sala de aula física e para à aula remota 

e virtual. Essa reorganização,  de forma emergencial, gerou uma disruptura nas práticas 

pedagógicas e trouxe novos desafios na condução dos processos de ensino e aprendizagem 

baseado no uso imprescindível de tecnologias digitais da informação e comunicação (TDICs) 

implicando na constituição de outras práticas pedagógicas; exposição de espaços privados, até 

então da intimidade, como a casa desses professores e de seus estudantes na eminência urgente 

do trabalho remoto (home office); e, a manutenção e continuidade do exercício dos papéis 

diferenciados de  professor (a), de pais, de filhos etc.  

Nestes tempos e espaços, tipicamente digitais, o  processo comunicacional e relacional revela-

se no in between, no interstício, entre o presencial e o virtual, que também nos traz novos 

sentidos de presença. Ouvindo os professores da UnB na formação docente, compreendemos 

esse lugar, como uma situação inédita que gera novas produções subjetivas originadas 

simbolicamente e emocionalmente que configuram a individualidade e os sistemas relacionais 

que emergem do uso e das práticas de uso das TIC. A conferência parte da perspectiva da 

psicologia histórico-cultural para abordar os processos de presencialidade frente ao uso das 

Tecnologias para abrir espaços potentes para aproximações psicológicas do professor e o 

estudante e dos estudantes entre si. Perguntamos: como estamos trespassando os sentidos 

relacionados a uma noção de presença física para uma experiência vivenciada de 

presencialidade real_virtual?  A resignificação da presença no ato educativo implica em refletir 

sobre: como os professores podem viabilizar, de forma inédita, encontros virtuais significativos 

entre os diferentes atores, áreas, saberes e expertises? Como as tecnologias digitais podem 

participar desse processo de reconceptualização da presença física? As teorias que atuam na 

maximização da presença online  são embasadas nos estudos de Illera (2008),  Anderson, 
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Garrison e Archer (2001). Moore e Kearsley (2007; 2013) e Moore e Anderson (2013), Santos 

(2020) e Santaella (2020).  Outra questão importante: como gerar o senso de pertencimento e 

engajamento estudantil nos ambientes virtuais? O sentido de presença no e-learning nas 

comunidades de indagação (Garrison e Anderson, 2006) ganham outras perspectivas na 

presença social, docente e de instrução. Para Moore e Kearsley (2007; 2013) e Moore e 

Anderson (2013)  a distância é “um fenômeno pedagógico, e não simplesmente uma questão de 

distância geográfica” (Moore e Kearsley, 2007, p. 239). Constrói-se esse fato a partir da tese de 

que há um espaço psicológico, de possíveis compreensões equivocadas e conflitos entre aluno 

e professor que as boas técnicas de ensino podem suprimir. O espaço psicológico e 

comunicacional é a distância transacional. Podemos diminuir as distâncias por meio de 

interações sociais para a permanência com didáticas específicas.  

E por último, vamos refletir sobre como o modo live e o aplicativo de mensagem instantânea 

whatsapp passaram a participar da constituição das novas formas de presencialidade em tempos 

de isolamento social. 

Palavras-chaves:  

Presencialidade, uso das tecnologias da informação e comunicação, comunicação digital, 

didáticas do online, live, whatsapp. 

Mini-Currículo: 

Drª Wilsa Maria Ramos: Pós-doutorado em Psicologia com bolsa financiada pela Fundação 

Carolina, ES, realizada na Universitat de Barcelona, na equipe do professor Dr. César Coll, 

grupo GRINTIE. Doutorado em Psicologia pela Universidade de Brasília (2005), sendo parte 

desse realizado na UNED-ES, financiado pelo Programa Alban. Mestrado em Administração 

de Recursos Humanos pela Universidade Federal de Minas Gerais (1995). Professora 

Associada I da Universidade de Brasília. De 2013 a 2017, exerceu o cargo de direção do Centro 

de Educação a Distância da UnB. Implementou o programa Universidade Aberta do Brasil na 

UnB durante 4 anos e meio (2007 a 2011) em distintas funções de coordenação. Orientação de 

alunos da especialização em EaD da UnB. Tem experiência na área de projetos e execução de 

políticas públicas para o planejamento e oferta de cursos a distância e cursos tipo MOOC, com 

parcerias com o Governo Federal, tais como Escola do Trabalhador (UnB-Ministério do 
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Trabalho), Proformação e Gestar (MEC). Tem pesquisado, principalmente, sobre os seguintes 

temas: novas ecologias de aprendizagem; subjetividade e produção de sentidos subjetivos dos 

estudantes online; trajetórias de vida de aprendizagem. Na área de EaD: Evasão e permanência 

em cursos online, perfis e padrões de participação em cursos online. No pós-doutorado 

realizado no período de 2017 a 2018, nas Universidades de UFRGS e na UB (Universitat de 

Barcelona) realizou pesquisa sobre Sentidos de aprender em comunidades de ensino híbrido: 

uma construção-interpretativa narrativa de estudantes de licenciatura. 
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Mesa-redonda II: Construir possibilidades de atuação através de uma formação crítica 

 

Profª Drª Adriana Eiko Matsumoto (SP) 
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Resumo: Após 58 anos da promulgação da Lei 4.119/1962, que regulamenta a profissão da 

psicologia no Brasil, muitos foram os desdobramentos de nossa ciência e profissão que 

merecem destaques ao analisarmos o contexto político-social brasileiro e as convocações 

históricas a que a psicologia buscou responder nesse período. Constituída como uma profissão 

que tem como função privativa a utilização de métodos e técnicas psicológicas com objetivos 

de diagnóstico psicológico, de orientação e seleção profissional, de 

orientação psicopedagógica e de solução de problemas de ajustamento, conforme descrito no 

texto legal, a história de nossa profissão expressa também as conflitivas sociais determinantes 

na relação com as demandas frente às desigualdades vividas pela maioria da população 

brasileira. Nesse contexto, discorrer sobre o desenvolvimento histórico de nossa profissão, em 

verdade, significa analisar as contradições postas no desenvolvimento do Estado Brasileiro, 

buscando compreender a psicologia como um conjunto de contribuições sócio-técnicas 

inseridas na totalidade das relações sociais e que tem, desde o seu surgimento, produzido 

respostas e posicionamentos diante das demandas que lhe são apresentadas. Tais contribuições 

denotam determinados compromissos e objetivos, os quais são fundamentais para 

compreendermos o movimento constante de construção de suas teorias e práticas. A psicologia 

contribuiu, nesses termos, para a instauração e manutenção de sociedades capitalistas e isto 

deve ser posto em análise, sob pena de reproduzirmos discursos meramente alegóricos sobre 

nosso papel em tempos de crise estrutural do capital. Nesse sentido, para aprofundarmos uma 

breve análise crítica sobre possibilidades de atuação através de uma formação crítica, 

discutiremos a dialética colonialidade/capitalismo dependente e a dialética exploração-opressão 

para compreender a relação das práticas profissionais com as demandas encaminhadas e 

respondidas pela psicologia como ciência e profissão no Brasil.   
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Resumo: 

“O QUE É PSICOLOGIA?”. DILEMAS EPISTEMOLÓGICOS E REPERCUSSÕES 

PARA A FORMAÇÃO PROFISSIONAL 

Formação profissional e atuação profissional são elementos da mesma equação dialética que, 

associados a outros elementos constitutivos do cenário de construção de um “saber” – como 

historicidade, culturalidade, dentre outros – certamente ocupam um espaço central na 

construção do imaginário do papel do Psicólogo e da Psicologia. Essa relação, muitas vezes 

irrefletida e desconhecida, “reduz” a prática profissional a um repertório técnico, a uma 

operacionalidade (bem representado pelo estatuto da “psicotécnica” dos primeiros tempos da 

Psicologia no Brasil), e a uma presença comprometida com perspectivas ideológicas que se 

tornam alheias ao próprio campo da ciência. Nesse particular – histórica e formalmente – a 

Psicologia, como prática profissional, reproduz o cenário de “pulverização” do seu próprio 

campo de saber. O debate epistemológico em torno dos fundamentos ou mesmo do “objeto” da 

Psicologia, embora necessário, tem sido continuadamente alienado dos espaços de formação. 

Como consequência, consolida-se esse cenário de pulverização e sectarismo (originalmente 

metateórico) no próprio campo profissional, com impactos relevantes sobre a narrativa e a 

representação da disciplina. Nossa proposta aqui é problematizar, a partir de recursos 

epistemológicos, questões como: clínica, técnica, segmentação metateórica, inter e 

transdisciplinaridade, naturalização de saberes, dentre outras. A partir da ideia de que os saberes 

são intercalados e co-constituídos, no entrelaçamento das diversas atividades discursivas; e, 

ainda, partindo da premissa da Psicologia como ciência propedêutica, de fundamentos, 

pretende-se problematizar o lugar atual da ciência psicológica, bem como os espaços ocupados 

pela profissão, para além da empregabilidade. Neste sentido, construir uma atuação através da 

reflexão crítica passa, necessariamente, por um questionamento das fontes originárias desse 

próprio saber. A partir do recurso do “giro reflexivo”, como proposto pela fenomenologia, 

busca-se discutir aspectos constitutivos do saber psicológico, buscando revisitar o processo de 

construção da Psicologia como disciplina, refletindo sobre o “lugar” e a “condição” da 

Psicologia como disciplina independente; e sobre seu estatuto como profissão e como ciência, 

no contexto contemporâneo brasileiro, apontando alguns impasses epistêmicos em suas 
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reflexões e repercussões na pragmática do campo profissional. Para tal, apresentaremos uma 

breve contextualização acerca do que é epistemologia, passando pelo seu esquecimento no 

contexto da Psicologia brasileira para, posteriormente, apontar algumas fragilidades e desafios 

a serem enfrentados; e concluindo pela necessidade de se retomar a discussão do tema, como 

forma de dar solidez à disciplina. 

 

Palavras-Chaves 

Epistemologia; Psicologia; Teoria; Prática. 
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Resumo:  

Porque a paz?: a produção sociopolítica do sofrimento quando a morte não é um 

acontecimento 

Nessa apresentação vamos analisar uma faceta do mal-estar psíquico atual e seu vínculo com a 

pandemia e com a gestão social e política na lógica da guerra.  Essa dimensão se dá 

particularmente clara nos tempos da pandemia e da gestão social voltada para a morte.   Trata-

se de um desafio para pensar a saúde, a saúde mental e as formas de enfrentamento clínicas e 

políticas, especialmente frente ao luto a às mortes.  

Destacamos dois pontos das reflexões de Freud para os tempos de guerra e morte. “É evidente 

que a guerra está fadada a varrer esse tratamento convencional da morte. Esta não mais será 

negada; somos forçados a acreditar nela. As pessoas realmente morrem, e não mais uma a uma, 

porém muitas, frequentemente dezenas de milhares, num único dia. E a morte não é mais um 

acontecimento fortuito” (Freud, 1915, p. 301).  O primeiro refere-se a um outro lugar dado à 

morte.  Quando dezenas de milhares morrem sem nenhuma comoção a morte deixa de ser um 

acontecimento humano que mobiliza toda a cultura para as devidas honras e rituais fúnebres, 

quando se articula o singular ao coletivo em acontecimento social e comunitário. Articulado a 

esse vemos que outra lógica social se instaura quando as mortes, assim como as vidas que não 

importam, deixam de ser um acontecimento – nada de novo no front. Fica instituída 

invisibilidade, o anonimato e o impedimento do luto e da luta, gerando um sofrimento 

sociopolítico não nomeado, uma melancolização tal como elucida Sandra Alencar (2011) no 

trabalho A experiência do luto em situação de violência: entre duas mortes, a autora demonstra 

o impedimento dos processos de luto das populações submetidas cotidianamente aos 

discursivos sociais desqualificadores e violentos. Os excessos em jogo esvaziam a reflexão e o 

debate político de modo que turve a presença dos conflitos sociais e dos discursos 

alienantes. Abordaremos as possibilidades de intervenção e resistência que passam pela 

constatação de que estamos em tempos de guerra em que o reconhecimento coletivo e 

discursivo do valor de cada vida é estratégia clínica e política. 
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Resumo: 

PROFISSIONAIS DE PSICOLOGIA QUE PRECISAMOS PARA O BRASIL: 

COMPROMISSO, ÉTICA E FORMAÇÃO POLÍTICA 

Há muito tempo que o perfil profissional de Psicologia no Brasil vem sendo questionado diante 

de suas possibilidades para responder às demandas sociais. Desde que foi regulamentada a 

profissão em 1962, o país mudou, assim como a circunstâncias sociais e políticas. A profissão 

surge em um período de ditadura civil-militar com graves consequências para a formação 

profissional e exercício da prática em cada campo de trabalho. O currículo mínimo à época 

forjava uma formação com ênfase em processos terapêuticos e compreensão dos problemas 

mentais e mesmo com a atualização nas diretrizes nacionais curriculares que substituem o 
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currículo mínimo, as mudanças no perfil profissional ainda não são suficientes para uma 

resposta às demandas sociais. Vivemos ainda uma formação majoritariamente fundamentada 

em conhecimento e práticas produzidas e implementadas em países do hemisfério norte, sem 

que qualquer questionamento sobre seus impactos produza ações que resultem em orientações 

às universidades sobre quais profissionais de psicologia precisamos para o país. A formação 

em Psicologia hoje é realizada em 858 instituições de ensino, na maioria, instituições 

particulares que estruturam seu projeto pedagógico pautado em práticas conservadoras e 

campos tradicionais dominantes na área respondendo a uma lógica de mercado, sem estabelecer 

relações com a vida concreta, das ameaças e dos problemas psicossociais a que esta exposta a 

maioria da população. Com isso, o perfil do profissional brasileiro é caracterizado por ser 

feminino, jovem com atuação predominantemente na área clínica e com baixa remuneração. 

Algumas mudanças nessa formação podem ser apontadas para que essa profissão responda de 

maneira mais efetiva às demandas sociais : rompimento com a lógica do mercado, 

fortalecimento das universidades públicas para a formação profissional que tem mais autonomia 

e condições de inserção consistente na vida da comunidade e a avaliação sistemática da 

implementação das Diretrizes Nacionais Curriculares por parte das instituições formadoras e o 

grau de conhecimento e prática dos profissionais por elas formados. A formação política que 

permite uma leitura crítica do mundo, o compromisso e envolvimento com os problemas mais 

graves da realidade brasileira e a ética que orienta a prática consciente são requisitos 

fundamentais para que profissionais de Psicologia possam se envolver de modo consistente nas 

mudanças sociais imperiosas para nosso país. 
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Escolas e Comunidades e orientando estudantes de Iniciação Científica, Mestrado e Doutorado. 
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Mesa-redonda III: Movimentos Sociais: uma perspectiva em meio a crise  

 

Drª Gardenia Furtado Lemes (GO) 

Universidade Federal de Goiás 

Resumo:  

Psicologia Social e Movimentos Sociais ou “Mudar implica saber que fazê-lo é possível” 

Os movimentos sociais na América Latina têm sido analisados por perspectivas teóricas 

distintas, que destacam suas composições sociais e plataformas reivindicatórias, especialmente, 

no que concerne a demandas de participação popular, ampliação da cidadania e garantias de 

direitos humanos e sociais, que podem se materializar em políticas públicas. No Brasil, a 

participação popular organizada foi fundamental para redemocratização após o golpe de 1964, 

que instalou a ditadura militar.  

Movimentos sociais podem ser diferentes elaborações coletivas de reivindicações conflitantes 

com os interesses de algum grupo e manifestas na forma de atividades de mobilização 

(coletivos, fóruns, atos, passeatas, marchas e, mais recentemente, nas mídias sociais) que 

demarcam orientações ideológicas e/ou políticas diferentes. Incluindo, entre outras, as 

manifestações ou ações coletivas que remontam aos conflitos entre as classes sociais; moradia; 

às pautas identitárias ou insurgências de povos indígenas, das mulheres, LGBTQIA+2, de 

populações negras, camponesas; às lutas contra o trabalho análogo à escravidão ou à servidão, 

decorrentes de imposições, atos e leis arbitrários do poder público e dos regimes políticos 

subservientes ao capital. Ou, em defesa desses regimes. 

Na década de 1960 a psicologia brasileira emergiu associada às classes burguesas da sociedade 

local e, nos esforços pela manutenção do status quo durante o período da ditadura militar 

produzia estudos e intervenções de caráter higienista, moralizante e normatizante, que 

consolidaram uma psicologia elitista, que pouco se sensibilizava com as condições sociais, 

políticas e econômicas extremamente injustas vividas pelas classes populares no país.  

Após a década de 1990, com a abertura de novas frentes de trabalho, destacadamente nos 

equipamentos e serviços de políticas públicas organizados pelo Sistema Único de Saúde (SUS) 

e, posteriormente pelo Sistema Único de Assistência Social (SUAS), a psicologia se aproxima, 

institucionalmente, das comunidades periféricas e camadas populares. 

                                                
2 Lésbicas, Gays, Bissexuais, Transsexuais e Travestis, Queers, Intersexos, Assexuados e outras  
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Da ruptura, então recente, com modelos hegemônicos, e em diálogo com outras ciências e com 

a teologia e a pedagogia da libertação, com os movimentos de reforma sanitária, saúde coletiva 

e com uma psicologia social latino americana, de influência materialista histórica e dialética, 

se propõe à construção de novas bases teórico-epistemológicas, metodológicas e reflexões 

críticas para sua práxis.  

Mais especificamente, a psicologia social comunitária no Brasil, que se constitui como ciência 

e profissão comprometida com a transformação social tem limitações e desafios na 

contemporaneidade. Tais como fortalecer seu fazer a partir dos problemas e das potencialidades 

da realidade social; compreender a necessária articulação com outras áreas do saber e com 

outros setores de atuação; fomentar o intercâmbio sociocomunitário a partir da solidariedade, 

tolerância e compromisso com atitudes libertadoras, em interlocução entre a academia, os 

movimentos sociais e a sociedade; resistindo, denunciando e insurgindo contra as violações de 

direitos, as interrupções e os retrocessos nas políticas públicas já implantadas, bem como os 

desmontes do serviço público, o que inclui, a precarização do trabalho de psicólogas e 

psicólogos.  

Tendo o cotidiano e as condições reais das pessoas como ponto de partida e de chegada, 

baseados(as) no diálogo construído de forma horizontal e outras estratégias de intervenção 

psicossocial, por exemplo, é possível, sem pressupor que seja fácil, se aproximar de diferentes 

grupos sociais e, juntos e juntas buscar a conscientização das estruturas sociais que determinam 

a vida em comunidade, desvelar as mediações, as estruturas de poder, desenvolver a consciência 

de classe, as potencialidades locais, a desalienação social, e, ainda, fortalecer a consolidação de 

uma psicologia anticapitalista, antifascista, antirracista, antiLGBTfóbica, antimachista, 

antimisógina e contra todas as formas de opressão. 

A pandemia de COVID-19, entendida como um fenômeno multidimensional, a um só tempo, 

biológico, ambiental e social, produz, no mundo, fortes implicações humanitárias, sanitárias, 

econômicas, políticas e psicossociais que são agravadas no Brasil pelas escolhas do poder 

público por narrativas e práticas que oscilam entre a negação da gravidade do quadro, 

promessas tecnológicas irrealizáveis, cultura do medo, misticismo da imunidade e da cura, 

mercantilização do cuidado, exortação por um evitável sacrifício alheio, inépcia na gestão dos 

meios de combate disponíveis, que nos levam a todos a um desnecessário sofrimento (Lima, 

Buss, e Paes-Sousa, 2020).  
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O bem comum e a vida das pessoas não são opções do atual governo federal, que implementa 

políticas genocidas ao sucatear os equipamentos públicos, inviabilizar serviços e propor 

retrocessos em políticas públicas sociais de saúde, educação, assistência social (incluindo 

transferência de renda e outros benefícios), de segurança alimentar e nutricional; ao perseguir 

e atacar populações específicas, atacar a ciência, a autonomia universitária, o funcionalismo 

público, não implantar medidas econômicas de subsistência a quem precisa, entre outras 

perversidades que expõem a população, de formas ainda mais desiguais, aos agravos da 

pandemia. 

Nesse contexto, nunca foi tão importante retomarmos o compromisso social da psicologia 

brasileira em defesa da vida, pela promoção e proteção da saúde, por uma sociedade mais justa, 

equânime, autônoma e emancipada. 

Desafio robusto que, inspirados(as) pela coragem, ousadia e ao mesmo tempo, rigor teórico-

metodológico daqueles(as) que nos antecederam, somados à criatividade acreditamos ser 

possível reconstruir a esperança e os inéditos viáveis de que nos falou Paulo Freire (2016, p.61), 

para quem “mudar implica saber que fazê-lo é possível. (…). O que não é porém possível é 

sequer pensar em transformar o mundo sem sonho, sem utopia ou sem projeto.” 
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Resumo: 

Extensão universitária e movimentos sociais: experiências de um projeto em favelas do 

Rio de Janeiro 

Neste trabalho abordaremos a perspectiva da extensão universitária em interação com a 

sociedade e as suas relações com movimentos sociais e organizações não-governamentais. A 

extensão universitária, tal como proposto no fórum brasileiro de pró-reitores de extensão 

(FORPROEX), tem como uma de suas premissas centrais a interação dialógica, o que propõe 

que a produção de conhecimento se dê na interface com a sociedade, escutando as necessidades 

surgidas na interação e dirigindo as pesquisas e intervenções para essas necessidades. Quando 
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a sociedade em seus diferentes estratos usufrui da atividade acadêmica está exercitada 

efetivamente a natureza pública da universidade. Os movimentos populares e sociais já 

organizados têm sido interlocutores importantes nesse processo de escuta das necessidades da 

sociedade. Suas lutas envolvem conquistas diversas e vêm convergindo com inúmeros projetos 

desenvolvidos por universidades públicas. O próprio compromisso da Universidade Pública 

Brasileira com o acesso e permanência de estudantes, por meio das ações afirmativas que 

garantem a reserva de vagas nas Instituições Federais de Ensino Superior – IFES - para 

estudantes oriundos de escolas públicas, negros, indígenas e pessoas com deficiência envolveu 

a luta de muitos movimentos sociais, expressa na decisão política do governo Lula da Silva de 

instituir esse processo. Nesse movimento de diálogo com a sociedade, o acesso da universidade 

às favelas e aos grupamentos mais “excluídos” da sociedade tem contado com a sociedade civil 

organizada em movimentos, em Organizações não-governamentais (ONGs) e também com 

outros atores sociais não institucionalizados que realizam trabalhos muitas vezes quase 

invisíveis e que têm sido igualmente importantes para essa sinergia de esforços. Ainda que não 

tenhamos aqui o objetivo de diferenciar e problematizar os modelos de organização da 

sociedade civil, faz-se importante ressaltar que tanto movimentos sociais quanto ONGs, face 

mais visível do dito terceiro setor, são muito diferentes entre si em termos da sua organização 

e de seus pressupostos políticos e ideológicos. Gonh (2013) distingue ONGs militantes - 

herdeiras de cultura participativa, identitária e autônoma e ONGs propositivas, que atuam 

estrategicamente utilizando-se de lógicas instrumentais, racional e mercadológica. Os modelos 

participativos têm mais aderência com os pressupostos emancipatórios da extensão 

universitária. Atuando no campo da psicologia e coordenando projetos de extensão universitária 

em favelas, buscamos romper com o modelo hegemônico de ideal profissional, de prática e 

formação em psicologia. Com o enfoque da Gestalt-Terapia como clínica de situações 

contemporâneas buscamos formas ampliadas de intervenção clínica, adotando uma perspectiva 

interdisciplinar, agregando saberes acadêmicos e populares, assim como aqueles produzidos no 

campo dos movimentos sociais.  Nessa “psicologia favelada”, como propôs Mariana Gonçalves 

(2019), temos como pressuposto a atuação voltada para um diálogo que nos permita pautar 

nossas propostas na situação, ou seja nas realidades vividas naquele território. Consideramos 

os fenômenos a partir de um olhar que, ultrapassando uma perspectiva apenas psicológica, 

considera que a situação tem caráter complexo, intersubjetivo e histórico.  Nesse sentido, 
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discutiremos algumas situações de um projeto de extensão (Alvim, 2017) que coordenei em três 

favelas do Rio de Janeiro e que teve a duração total de dez anos: na favela do Cantagalo-Pavão-

Pavãozinho na Zona Sul do Rio, por um ano; no morro da Mangueira, na região do Maracanã, 

por sete anos; e no complexo de favelas do Alemão, na periferia do Rio de Janeiro, desde o ano 

de 2019. Nas três oportunidades o projeto, vinculado ao Instituto de Psicologia da UFRJ, contou 

com parcerias de ONGs que atuavam de modos distintos naqueles locais e cujas presenças eram 

de grande impacto social. Abordaremos experiências com jovens e crianças realizadas em 

parceria com a ONG Casa da Arte de Educar, na Mangueira e com a EDUCAP - Espaço 

democrático de união, convivência, aprendizagem e prevenção, uma organização de base 

comunitária criada e estabelecida no Complexo de Favelas do Alemão.  
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Mini-Currículo 

Drª Mônica Botelho Alvim: Professora associada do Instituto de Psicologia e membro 

permanente do Programa de Pós-Graduação em Psicologia da Universidade Federal do Rio de 

Janeiro (UFRJ) , tem graduação em Psicologia (1990), mestrado em Psicologia (2000) e 

doutorado em Psicologia (2007), todos pela Universidade de Brasília (UnB). Pós doutorado em 

filosofia contemporânea na Universidade Paris 1 Panthéon-Sorbonne. É especialista em 
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psicologia clínica pelo Conselho Federal de Psicologia e em Psicoterapia de grupos em Gestalt-

Terapia (1996). Membro fundador do Instituto de Gestalt Terapia de Brasília e membro do 

corpo editorial da Revista da Abordagem Gestáltica. Atuou como docente no ensino superior 

desde 1999. 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. Pesquisadora vinculada ao NEIFECS - Núcleo de Estudos Interdisciplinares em 

Fenomenologia e Clínica de Situações Contemporâneas, atua na pós graduação na linha de 

pesquisas Processos Psicossociais, Históricos e Coletivos e na extensão universitária com 

jovens em comunidades cariocas, pesquisando os temas da juventude e da clínica na 

comunidade.  

 

Indira Xavier 

 

Resumo: 

 O Movimento de Mulheres Olga Benario completou sua primeira década no último mês de 

março. Nossa trajetória, ao longo desses 10 anos, foi marcada pela combatividade e rebeldia 

daquelas que cansaram de ser estatísticas trágicas e fatais no nosso país. Somos mais de 50% 

da população e não aguentamos mais ver tantas de nós vivendo na miséria, subempregadas, 

submetidas a todas as violências que esse sistema capitalista nos impõe. 

 

Num contexto em que  nosso país passa por uma grave crise de ordem econômica, social e 

política, agravada por uma pandemia, que já matou mais de 300 mil brasileiros. Milhões estão 

desempregados e a imensa maioria destes são mulheres, só em 2020, desapareceram mais de 

87 mil postos de empregos ocupados por estas; entre as mulheres negras, mais de 18% estão 

desempregadas. Faz-se ainda mais necessário seguirmos o legado de Olga Benario e de tantas 

outras que nos antecederam, que deram seu sangue e suor para nos libertarmos dessa exploração 

e opressão. Assim, temos orgulho de termos construído as primeiras ocupações de mulheres do 

nosso país e da América Latina (Tina Martins - MG, Irmãs Mirabal - RS, Helenira Preta e 

Laudelina de Campos - SP). 
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Estivemos na linha de frente das principais lutas sociais do nosso país. Nos posicionamos contra 

os retrocessos aos direitos da classe trabalhadora, principalmente, contra a precarização do 

trabalho e uma Reforma da Previdência que só serviu para dificultar o acesso das mulheres a 

uma aposentadoria; nos somamos as milhares de vozes contra a PEC do congelamento dos 

gastos por 20 anos nas áreas sociais, pois temos claro quem são os mais impactados por essa 

medida; fomos parte ativa e combativa na luta pelo Fora Cunha! e o Estatuto do Nascituro, na 

chamada Primavera Feminista; no enfrentamento ao Golpe de 2016, que depôs a presidenta de 

forma arbitrária e, mais, que mostrou todo o carater machista e misogéno que o espaço politico 

é para nós mulheres. Estivemos na luta pelo Fora Temer! e, fomos, junto com milhões de 

mulheres, coletivos e movimentos organizados de mulheres, o único setor social que se levantou 

contra o fascismo e ocupamos as ruas pelo Ele Não! 

 

Não nos intimidamos com o fato de termos um presidente fascista e declaradamente contra as 

mulheres e as lutas sociais, ao contrário, nos organizamos ainda mais e chamamos o povo a 

lutar! Estivemos ativamente nas ruas desde a posse do genocida de plantão, seja nas jornadas 

de lutas do mês de março que abrem as mobilizações no nosso país, mas também no Tsunami 

da Educação! contra o corte na pesquisa e educação públicas. 

 

Basta de Violência!  

 

Em meio a essa grave conjuntura, de propagação desenfreada do coronavírus, colapso do 

Sistema Único de Saúde - SUS, desemprego e fome, nós mulheres, ainda tivemos nossa situação 

agravada pelo aumento da violência de gênero. 

 

Infelizmente, seguimos sendo o 5º país onde mais mulheres são mortas; uma de nós segue sendo 

assassinada a cada 7 horas; a cada 2 minutos uma mulher é agredida; um estupro ocorre a cada 

8 minutos. Na contramão dessa realidade, o governo segue atentando contra nossas vidas, 

quando não assegura os meios necessários para fazer enfrentamento a essa violência crescente. 

De fato, no ano de 2020, a ministra da Família e dos Direitos Humanos, executou menos de 

10% dos escassos recursos do ministério dedicados ao enfrentamento à violência contra as 

mulheres e, mais, mentiu na reunião da ONU ao falar da situação das mulheres brasileiras, 
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somado ao fato que em 2019, esta, não executou nada do orçamento destinado às Casa de 

Referencias às Mulheres. 

 

Sabemos, portanto, que temos muito a construir e conquistar e, justamente por isso, seguimos 

reafirmando nosso compromisso de “Lutar pelo Justo, pelo Bom e pelo Melhor do Mundo!” 

Pois sabemos que não estamos todas aqui, nos faltam as mortas e por elas lutamos e exigimos 

justiça! Seguimos querendo saber Quem mandou matar Marielle! 

 

Mini-Currículo 

Indira Xavier: Indira Xavier, educadora popular e formanda em química. É ativista dos 

Direitos Humanos desde os 16 anos, atuando na de defesa dos direitos à educação, com 

juventudes do meio popular e nas pautas do direito à cidade e em defesa do SUS. Também foi 

assessora parlamentar e sindical. Trabalhou como pesquisadora e com economia solidária em 

comunidades de pescadores e em cooperativa de mulheres catadoras de materiais reciclados. 

Desde 2011 atua na pauta de gênero, integrando a Coordenação Nacional do Movimento de 

Mulheres Olga Benário e o Comitê Latino-mericano e Caribenho de Mulheres, está em Belo 

Horizonte desde 2017 onde atua na Coordenação da Casa de Referência da Mulher Tina 

Martins, primeira Ocupação de Mulheres da América Latina.  
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Mesa redonda IV: Práxis psicológica no contexto pandêmico 

 

Profª Drª Beatriz Schmidt (RS) 

Universidade Federal do Rio Grande (FURG) 

Resumo: 

PRÁTICA PSICOLÓGICA EM SITUAÇÕES DE TERMINALIDADE, MORTE E 

LUTO DURANTE A PANDEMIA DE COVID-19 

A pandemia de COVID-19 consiste em uma ameaça à saúde global, tornando-se uma das 

principais causas de morte em todo o mundo. No Brasil, em particular, mais de 300 mil vidas 

haviam sido perdidas em decorrência da COVID-19 até o final de março de 2021. As medidas 

sanitárias adotadas para conter a rápida escalada de contágio dificultaram os rituais de 

despedida entre pessoas na iminência da morte e seus familiares, bem como os rituais 

funerários, o que pode trazer repercussões para a experiência de luto. Nesse sentido, destaca-se 

a importância da prática psicológica no atual cenário, para atender às necessidades das pessoas 

vivenciando perdas ou enlutadas, com vista a acolher seu sofrimento e promover saúde mental. 

Na presente palestra serão discutidas as demandas psicológicas emergentes no que se refere a 

terminalidade, morte e luto na pandemia de COVID-19, bem como as implicações para a prática 

psicológica, considerando estratégias personalizadas e respeitosas para enfrentar os desafios 

diante desta crise sanitária.  

 

Mini-Currículo 

Drª Beatriz Schmidt: Professora no Curso de Psicologia e no Programa de Pós-Graduação em 
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Drª Debora da Silva Noal 

 

Resumo: 

 Em situações de pandemia, espera-se que entre um terço e metade da população possa vir a 

sofrer alguma manifestação psicopatológica a médio ou longo prazo (OPS). Os fatores que 

influenciam esse impacto estão relacionados com a confiança na gestão e protocolos de 

biossegurança; afastamento da rede socioafetiva; impossibilidade de praticar ritos culturais 

coletivos (festas de casamento, velórios e funerais...); tempo e quantitativo de óbitos. O 

potencial em desenvolver-se enquanto um evento traumático está em vivenciar intensamente os 

sentimentos de sentimento intenso de medo, terror ou impotência, confronto com a morte, ações 

compartilhadas de cuidado, evocando a sensação de pertença social. As estratégias de cuidado 

psicossocial versam sobre as necessidades de: Reenquadrar os planos e estratégias de vida, de 

forma a seguir produzindo planos de forma adaptada às condições associadas a pandemia; 

Buscar um profissional de saúde quando as estratégias utilizadas não estiverem sendo 

suficientes para sua estabilização emocional; Suporte psicossocial que extrapola o cuidado 
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Profª Drª Elisa Tavares Sanabio Heck (GO) 

 

 

Resumo: 

Práxis psicológica no contexto pandêmico: um olhar da Análise do Comportamento 

Considerando o contexto pandêmico mundial ocasionado pelo novo coronavírus (COVID-19), 

o presente trabalho tem como objetivo discutir novas expectativas sobre a prática clínica 
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psicológica do ponto de vista da Análise do Comportamento, além de refletir sobre mudanças 

nessa prática e a importância do suporte psicológico no cenário atual. Um dos aspectos 

importantes do trabalho de um terapeuta analítico-comportamental é planejar intervenções que 

promovam mudanças comportamentais. Contudo, quando padrões comportamentais complexos 

são observados em função de variáveis que não podem ser controladas diretamente pelo próprio 

indivíduo, o foco da mudança dá lugar ao trabalho clínico sobre aceitação. Discutiu-se algumas 

implicações do isolamento social que, a partir da interrupção ou diminuição do contato com o 

outro, diminui a probabilidade de compreensão de sentimentos novos sob controle de 

contingências novas e aumenta a chance de quadros depressivos, uma vez que o acesso a 

reforçadores é restringido. Padrões de ansiedade também passam ser frequentes, já que 

estímulos que sinalizam perigos reais passam a ocorrer em maior quantidade. Com a 

possibilidade e necessidade do atendimento psicológico remoto neste contexto atípico, 

identificou-se algumas implicações, como a redução dos custos de manter um local para 

atendimento presencial, a viabilização de participação de grupos de supervisão ou terapêuticos 

com membros de outras localidades, além da adaptação dos recursos terapêuticos para 

atendimento infantil e necessidade de discussões no ambiente clínico de questões mais amplas 

(como política, redes sociais e metodologia científica). Por outro lado, surgem algumas 

dificuldades, como maior chance de esquiva para pacientes poucos motivados e limitações para 

trabalhar com construção de repertórios que exigem maior interação social. Sugestões para 

indivíduos com dificuldades de acesso ao atendimento psicológico remoto, seja por questões 

financeiras ou tecnológicas, também foram discutidas. Por fim, ressaltou-se como o processo 

psicoterapêutico pode ser um recurso fundamental, principalmente nos quadros de depressão e 

ansiedade, auxiliando com intervenções que planejam atividades capazes de produzir eventos 

controláveis e reforçadores, além de discutir sobre como lidar com o sofrimento diante de 

perigos reais. 
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Pandemia; Análise do Comportamento; Intervenção psicológica. 
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Eixo I: A defesa do SUS e a construção de uma saúde biopsicossocial. 

Ementa: 

Assumindo a constituição histórica do Sistema Único de Saúde como um papel central para a 

psicologia, este eixo busca discutir acerca das dificuldades de acesso da população ao serviço 

psicológico gratuito; as contribuições da psicologia ao modelo de saúde biopsicossocial; 

reflexões sobre normalidade e patologia; a práxis psicológica com e entre grupos historicamente 

marginalizados e a construção de políticas públicas com viés biopsicossocial. Também se busca 

gerar reflexões acerca de práticas no contexto de pandemia. 

 

Eixo II - A Educação e as novas possibilidades do(a) psicólogo(a) dentro da escola. 

Ementa: 

Este eixo temático pretende abarcar a grande variedade de aplicações da Psicologia no contexto 

educacional: a formação cidadã e a educação formal; a lei 13.935/2019, que dispõe sobre a 

presença de psicólogos na Educação Básica da rede pública; políticas educacionais; a 

interseccionalidade entre Psicologia e Educação; habilidades socioemocionais; licenciatura em 

Psicologia e atuações e práticas com e entre grupos historicamente marginalizados. Também 

são importantes reflexões e desdobramentos da pandemia sobre a educação no país. 

 

Eixo III - A Psicologia na assistência social e a problemática da vulnerabilidade social no 

Brasil. 

Ementa: 

Esta linha temática visa trazer discussões e reflexões sobre a atuação da Psicologia na 

assistência social no Brasil. Neste âmbito, retoma-se o papel da psicologia comunitária e das 

instituições para uma prática libertadora e conscientizadora; debate-se os desafios da atuação 

profissional nas instituições e comunidades; além da história da psicologia e sua aproximação 

com as camadas sociais marginalizadas. Ainda pretende-se abordar o acesso aos serviços e aos 

conhecimentos de psicologia e a pobreza como sintoma do sistema social, bem como as 

possibilidades na construção de políticas públicas para esse campo. 

 

Eixo IV - A psicologia no trabalho e suas contradições na problemática da saúde e 

adoecimento dos(as) trabalhadores(as). 

Ementa: 
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Nesta linha temática pretende-se discutir a inserção da psicologia no planejamento em saúde 

do/a trabalhador/a e nas pesquisas de processos de trabalho que expliquem o sofrimento e os 

riscos laborais, suas possíveis causas e consequências, bem como as relações de trabalho e 

saúde-doença como objeto da saúde coletiva. Ainda é possível trazer reflexões acerca do papel 

dos/as psicólogos/as nas organizações, forma de organização do trabalho, a precarização, 

terceirização e enfrentamentos dessas realidades – através de políticas públicas efetivas. 

Eixo V - A Clínica psicológica e suas novas possibilidades. 

Ementa: 

Este eixo temático tem como objetivo discutir a clínica psicológica e suas inúmeras 

possibilidades, como a produção de conhecimento, a escuta, a expressão do silenciado e o fazer 

clínico crítico frente às contradições da realidade. Além disso, ressalta-se os múltiplos fazeres 

neste campo, como seus avanços em direção a uma clínica ampliada. Também se mostra 

relevante a discussão sobre a atuação frente a grupos historicamente marginalizados e reflexões 

e práticas no contexto de pandemia. 

 

Eixo VI - A formação do(a) psicólogo(a). 

Ementa: 

Frente aos avanços de uma ideologia neoliberal, este eixo temático tem como foco discutir a 

psicologia, enquanto ciência e profissão, diante e a partir das contradições na sociedade. 

Pretende-se refletir a psicologia frente aos dilemas que emergem das transformações sociais, 

repensar objeto(s), método(s), princípio(s). Ressalta-se também a formação contínua, crítica e 

com compromisso social, para além dos limites da graduação. 
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EIXO SAÚDE: 

Título: “Desmonte do SUS e as consequências para a atuação dos psicólogos” 

Convidada: Naraiana Tavares  

 

Resumo: 

Ao se verificar o histórico da Psicologia na área da saúde, percebemos esta inserção como 

bastante recente e ainda pouco estudada e explorada. Nos cursos de graduação e pós-graduação, 

no ano de 2021, pouco se apreende sobre Políticas e as suas implicações sobre o trabalho do 

Psicólogo. Contudo, em um momento de Pandemia, em que as questões de saúde geral e mental 

apresentam as desigualdades sociais e as consequências de um Estado negligente a estas 

questões. E dentre os profissionais, em todos os âmbitos do campo da saúde, são os psicólogos 

os mais requisitados, portanto estamos frente a um grande paradoxo. Refletindo sobre essas 

questões a proposta de tal mini-curso se torna relevante, a fim de delinear um questionamento 

entre a relação da Psicologia e as Políticas Públicas.  

Objetivo: este trabalho tem como objetivo realizar uma reflexão sobre a inserção da Psicologia, 

como ciência e profissão na área da saúde, relacionando as questões políticas envolvidas nesse 

contexto. 

Método: a partir das perspectivas de saúde pública e coletiva construir a noção de subjetividade 

e dos processos saúde/doença na pandemia, discutirá as relações entre psicologia e políticas de 

saúde. Apresentaremos uma revisão bibliográfica exploratória, identificando um breve histórico 

sobre as políticas públicas de saúde no Brasil e apresentando o atual cenário de desmontes e 

possíveis desenhos do Sistema Único de Saúde.  

Resultado: com base nas principais diretrizes do Sistema Único de Saúde discutimos sua 

constituição e dedicamos especial atenção aos programas e políticas que tem como eixo 

estruturante os princípios da integralidade e equidade. O trabalho ressalta a importância dos 

atravessamentos políticos e sociais para a formação e o trabalho do psicólogo no campo da 

saúde. Considerando em especial as políticas de saúde, relacionamos as concepções de 

subjetividade e política em uma perspectiva emancipatória e de crítica social, na construção de 

práticas de saúde mais afinadas com os princípios da integralidade, equidade e com a promoção 

da cidadania.  
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Considerações finais: a aproximação da discussão da psicologia com as políticas de saúde são 

de primordial importância para um profissional mais comprometido com suas profissões e com 

a própria sociedade em que se vive. 

Mini-Currículo 

Drª Naraiana de Oliveira Tavares: Professora Adjunto I, do curso de Psicologia da Faculdade 

de Educação/ Universidade Federal de Goiás. Doutora em Neurociências, pela Universidade 

Federal de Minas Gerais (2015). Mestre em Activação do Desenvolvimento Psicológico pela 

Universidade de Aveiro-Portugal (2008) e título revalidado pela Universidade Federal de Minas 

Gerais (2009) em Psicologia do Desenvolvimento. Especialista em Psicologia da Saúde (2007) 

pela Universidade de Aveiro-Portugal. Especialista em Neuropsicologia, pelo Instituto de 

Psicologia Aplicado á Formação (I.P.A.F - Brasil/Portugal), reconhecido pelo Conselho Federal 

de Psicologia (2006). Especialista em Saúde Pública, pela Fundação Osvaldo Cruz - Brasília 

(2006). Graduada em Psicologia pela Pontifícia Universidade Católica de Goiás, (2005). Desde 

2005 atua como psicóloga da área de saúde, e saúde mental. Trabalhou no Pronto Socorro 

Psiquiátrico Wassily Chuck e Supervisiona estágios de Psicologia nos Centro de Atenção 

Psicossocial / Caps Girassol (álcool e drogas infantil), (2012-2016). Integra o grupo de estudo 

e pesquisa voluntariado no Serviço de Neuropsiquiatria da Infância e Adolescência (N.I.N.A.) 

do Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Goiás. É professora colaboradora do 

Programa de Pós-graduação da Residência Multiprofissional do Hospital das Clínicas da UFG, 

do Programa de Pós-graduação em Neuropsicologia da Pontífica Universidade Católica de 
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Interesses de pesquisa: Psicologia e Saúde, Neuropsicologia, Avaliação Psicológica e Ensino 

de Psicologia. 
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EIXO EDUCAÇÃO: 

Título: “Práticas em Psicologia Escolar, possibilidades em questão”.  

Convidada: Tainá Dal Bosco  

 

Práticas em Psicologia Escolar, possibilidades em questão3 

Tainá Dal Bosco Silva4 

A relação entre Psicologia e Educação é antiga no Brasil, autoras como Antunes (2008) 

afirmam que ela está presente desde a época da colonização com a educação jesuíta, momento 

das ideias pré-psicológicas, quando os padres jesuítas se preocupavam com questões como 

comportamento e aprendizagem dos índios, temas que seriam séculos mais tarde objetos de 

estudo da psicologia. 

É importante marcar que à época a Psicologia não existia como ciência e assim, tão 

pouco, a possibilidade da Psicologia Escolar e Educacional. Durante o século XX a relação 

entre Psicologia e Educação foi ficando cada vez mais estreita, contudo, a Psicologia, por meio 

de laboratórios experimentais, avanço da psicometria e da testagem psicológica assumiu junto 

à escola uma postura clínica e de responsabilização do próprio aluno pelo fracasso escolar 

(PATTO, 2015, ANTUNES 2005, ANTUNES 2008, BARBOSA e SOUZA 2012). 

A partir da década de 80, estudiosos tanto da Educação quanto da Psicologia começaram 

a fazer críticas à atuação da Psicologia no contexto escolar, surgindo, então, a Psicologia 

Escolar e Educacional. O maior exemplo é o livro de Maria Helena Souza Patto, A produção 

do fracasso escolar: histórias de submissão e rebeldia, sendo a primeira edição lançada em 

1988. Gomes (2015) afirma que Patto discute o fracasso escolar como fenômeno psicossocial, 

e que conta com a participação de vários profissionais no processo de estigmatização, 

descriminalização e docialização dos corpos. Assim, afirma “o que Maria Helena faz é uma 

ruptura teórico-metodológica, que lhe permitirá analisar o fracasso escolar, de maneira 

inovadora, enquanto processo psicossocial” (p. 14).  

Seguindo essa discussão, outros pontos importantes que a autora tece no livro é uma 

crítica à Psicologia, em como ela passa a estudar as diferenças individuais convertendo-as 

inaptidões e incapacidades, responsabilizando os próprios alunos pelo fracasso escolar 

(PATTO, 2015). Assim, Kohatsu (2015) afirma que: “a crítica à Psicologia se estende 

consequentemente à crítica das condições sociais objetivas que engendram, sustentam e 

justificam cientificamente a produção do fracasso escolar” (p.22).  

A partir desta nova perspectiva, de uma Psicologia Escolar e Educacional crítica, o 

presente texto tem como objetivo discutir as possibilidades e ações da(o) psicóloga (o) Escolar 

e Educacional, enfatizando a participação na elaboração de políticas públicas. 

                                                
3 Tema proposto com eixo temático para minicurso pela organização do XV Congresso de Psicologia da 

Universidade Federal de Goiás. 
4 Mestra em Psicologia pelo Programa de Pós-Graduação em Psicologia da Universidade Federal de Goiás 

(UFG). Graduação em Psicologia pela Universidade Federal de Goiás (UFG). Psicóloga no Centro Municipal de 

Apoio à Diversidade da prefeitura de Nerópolis (GO). Professora de graduação e pós-graduação em Psicologia. 
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Psicologia Escolar e Educacional 

 O primeiro ponto para falarmos das possibilidades de atuação em Psicologia Escolar e 

Educacional é apresentar uma distinção entre esses dois termos. Embora estreitamente ligados, 

são conceituados de maneiras diferentes.  

 A Psicologia Educacional, pode ser entendida como “sub-área da psicologia, o que 

pressupõe esta última como área de conhecimento” (ANTUNES, 2008, p.470). É necessário 

considerar as diversas subáreas ou subdivisões da Psicologia como um todo e cada uma com a 

sua especificidade. Já a Psicologia Escolar está relacionada com o âmbito profissional e como 

área de atuação.   

 É importante destacar que a relação entre teoria e prática se estabelece em forma de 

práxis, assim embora sejam diferentes, a Psicologia Escolar e a Psicologia Educacional estão 

intimamente relacionadas. Assim, a partir da relação intrínseca seguimos com o texto a fim de 

pensar a Psicologia Escolar e Educacional e as suas relações com  as Políticas Públicas.        

Psicologia e Políticas Públicas 

 Pensar uma perspectiva crítica da Psicologia Escolar e Educacional é relacioná-la com 

as Políticas Públicas, principalmente no presente momento em que vivemos diversas crises. 

Contudo, essa preocupação e relação com as Políticas Públicas é relativamente recente, 

podendo ser considerada uma das novas possibilidades da(o) psicóloga (o) escolar e 

educacional. 

 Souza (2010) nos lembra que a atuação da (o) psicóloga(o) escolar e educacional deve 

se fazer também no campo político, e assim, na luta por uma escola democrática e de qualidade. 

Assim, a participação na elaboração de políticas públicas e projetos de leis é a materialização 

do compromisso social, da(o) psicóloga (o) escolar educacional na sua contribuição para a 

transformação da realidade e com isso defender o direito à educação. 

 Segundo Negreiros, Filho e Fonseca (2020) a(o) psicóloga (o) escolar e educacional 

envolvida com as políticas públicas educacionais tem como função auxiliar na elaboração e 

implementação de tais políticas que promovam desenvolvimento educacional. A inserção 

dessas(es) profissionais neste segmento diz do compromisso ético- político da Psicologia.  

 Assim, é de fundamental importância o conhecimento de como se organiza um projeto 

de lei, e para isso vamos apresentar a discussão realizada por Rocha e Negreiros (2020) em que 

apresentam o padrão no processo e elaboração de um projeto de lei, e assim de uma política 

pública.  Os autores ressaltam que os municípios têm autonomia quanto a legislação 

municipal. 

 Matinez (2010) ressalta que não tem sido foco da atuação das(os) psicólogas(os) 

escolares e educacionais, e localiza essa forma de atuação como uma prática emergente em 

psicologia escolar. Ressalta ainda que tais práticas embora coexistam, diferem das práticas 

tradicionais. Estas estão mais associadas à dimensão psicoeducativa no contexto escolar, e estão 

mais consolidadas na prática das(os) psicólogas(os) escolares. Já as formas de atuação 

emergentes são possibilidades mais amplas de atuação desta(e) profissional, e geralmente estão 

vinculadas à dimensão psicossocial, como a participação na elaboração das políticas públicas.  
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 Assim, a construção de políticas públicas é uma ação que aponta para uma preocupação 

com o coletivo, por promover a construção de espaços democráticos, a preocupação e garantia 

dos direitos humanos, a produção de novos caminhos, e sobretudo, a transformação social 

(ROCHA e NEGREIROS, 2020).  

Contudo, para poder contribuir na construção de políticas públicas é necessário 

conhecer como é organizado o processo da construção de uma lei, Rocha e Negreiros (2020) 

apresentam esse processo, ressaltando que por meio dele é possível transformar o que é 

individual em coletivo. 

Para a articulação de uma lei, é necessário primeiramente a articulação entre os pares, o 

que é um verdadeiro desafio, consiste em “agregar diferentes cidadãos e cidadãs, nos mais 

heterogêneos grupos (...) com vista ao aprendizado coletivo de todos os envolvidos” (p.82). 

Para formar pares que compreendam a importância da lei, e do assunto, pode ser feito aulas 

públicas, atividades formativas, campanhas de sensibilização, entre outras atividades. 

A formação dos pares é seguida de um contato inicial “que consiste na exposição de 

uma carta de apresentação da Proposta Legislativa” (p.82). Esse momento consiste no debate 

com o vereador (no caso do município) para uma explanação da proposta “debatendo o projeto 

de lei propriamente dito, as suas possíveis implicações de impacto na realidade local” (p.83).  

O próximo passo é a distribuição de materiais informativos, cada realidade vai contar 

com materiais específicos e estratégias adequadas. O objetivo é intensificar a disseminação 

acerca do assunto proposto. Para fomentar “os estudos na câmara com o parlamentar autor ou 

parlamentares interessados no Projeto de Lei e a comunidade de pares” (p.83). 

A próxima etapa consiste em apresentar o projeto de lei e a comissão de constituição e 

justiça aponta os “aspectos de constitucionalidade das proposições frente à Constituição” 

(p.83). Assim é avaliado o projeto de lei para verificar se está em conformidade com os 

princípios jurídicos. Em caso afirmativo pode ser votada. 

 Após, o Projeto de lei passa pela Comissão de Mérito, que são “os órgãos técnicos 

criados pelo Regimento Interno da Casa e constituído de vereadores(as), com a finalidade de 

discutir e votar as propostas de leis que são apresentadas à Câmara” (p.84). A partir do parecer 

técnico desse órgão o projeto de lei pode, ou não, ser levado ao plenário para a votação. 

Outro ponto importante são as assembleias públicas que são sessões agendadas para “a 

exposição de assuntos e interesses públicos relevantes" (p.84). Assim é uma forma de 

participação da população e dos pares. Assim, é necessário acompanhar os vereadores(as) e 

propor o agendamento de tais sessões especiais.  Após tudo isso, temos a votação da lei. 

Considerações Finais 

 Apesar de ser algo já proposto e ser uma prática emergente em Psicologia Escolar e 

Educacional, ainda não é comum que psicólogas (os) se engajem em proposições de projetos 

de leis e na participação de políticas públicas. Para tanto, é importante a participação nas 

associações em psicologia, neste caso na Associação Brasileira de Psicologia Escolar e 

Educacional – ABRAPEE e nas comissões especiais de Psicologia Escolar e Educacional dos 

Conselhos Regionais de Psicologia (CRPs).  Ou seja, faz-se urgente a sua participação, uma 

vez que é por meio da implementação das políticas públicas que consolidamos o compromisso 
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social da psicologia, contribuindo com a transformação social, com a cidadania e com os 

direitos humanos. 

Referências 

ANTUNES, Mitsuko Aparecida Makino. Psicologia no Brasil: leitura histórica sobre sua 

constituição. São  Paulo: Unimarco Editora, 2005. 

ANTUNES, Mitsuko Aparecida Makino. Psicologia Escolar e Educacional: história, 

compromissos e perspectivas. Psicol. Esc. Educ. (Impr.),  Campinas ,  v. 12, n. 2, p. 469-

475,  Dec.  2008 .   Available from 

<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1413-

85572008000200020&lng=en&nrm=iso>. access 

on  08  março  2021.  http://dx.doi.org/10.1590/S1413-85572008000200020. 

BARBOSA, Deborah Rosária; SOUZA, Marilene Proença Rebello de. Psicologia Educacional 

ou Escolar? Eis a questão. Psicol. Esc. Educ.,  Maringá ,  v. 16, n. 1, p. 163-173,  June  2012 

.   Available from <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1413-

85572012000100018&lng=en&nrm=iso>.access 

on  09  março  2021.  http://dx.doi.org/10.1590/S1413-85572012000100018. 

GOMES, Jerusa Vieira. Prefácio à segunda edição. In: PATTO, Maria Helena Souza. A 

Produção do Fracasso Escolar:  histórias de submissão e rebeldia. São Paulo: Intermeios, 2015. 

KOHATSU, Lineu Norio. Prefácios à quarta edição. In: PATTO, Maria Helena Souza. A 

Produção do Fracasso Escolar:  histórias de submissão e rebeldia. São Paulo: Intermeios, 2015. 

MARTINEZ, Albertina Mitjáns. O que pode fazer o psicólogo na 

escola? Em Aberto, Brasília, v. 23, n. 83, p. 39-56, mar. 2010. 

NEGREIROS, Fauston , FILHO, Geovane de Susa Oliveira, FONSECA, Thaisa da Silva. O 

Psicólogo escolar em proposições legislativas: atuação e articulação política. In: NEGREIROS, 

Fauston e MAIA, Juliana Barbosa Dias (orgs). Psicologia Escolar: Atuação Político-

Legislativa e Luta Antimedicalizante. Curitiba/ Teresina: Editora CRV/EDUFPI, 2020. 

PATTO, Maria Helena Souza. A Produção do Fracasso Escolar:  histórias de submissão e 

rebeldia. São Paulo: Intermeios, 2015. 

ROCHA Janaina Oliveira e NEGREIROS, Fauston. Elaboração de projetos de lei como prática 

do psicólogo: o caso da luta antimedicalizante no legislativo. In: NEGREIROS, Fauston e 

MAIA, Juliana Barbosa Dias (orgs). Psicologia Escolar: Atuação Político-Legislativa e Luta 

Antimedicalizante. Curitiba/ Teresina: Editora CRV/EDUFPI, 2020. 

SOUZA, Marilene Proença Rebello de. Psicologia Escolar e políticas públicas em Educação: 

desafios contemporâneos. Em Aberto.,  Brasília. v. 23, n. 83, p. 129-149, mar. 

2010   Disponível em: < http://rbepold.inep.gov.br/index.php/emaberto/article/view/2255/2222 

>.access on  18  março  2021.   

 

Mini-Currículo 

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
https://www.google.com/search?safe=active&bih=828&biw=1229&rlz=1C1ASUM_enBR893BR893&hl=pt-BR&sxsrf=ALeKk01O70XQMtkPNm1FZBO563thV7SHeQ%3A1613151279331&ei=L7wmYNHeE5ux5OUPx_S4cA&q=faculdade+de+educa%C3%A7%C3%A3o+ufg+endere%C3%A7o+e+telefone&oq=faculdade+de+educa%C3%A7%C3%A3o+ufg&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAEYADIECCMQJzIICAAQxwEQrwEyBggAEAUQHjIGCAAQBRAeMgYIABAIEB4yBggAEAgQHjIGCAAQCBAeMgIIJjoHCCMQsAMQJzoHCAAQRxCwAzoKCAAQxwEQrwEQDToICAAQCBAHEB46CAgAEAcQBRAeUMrWClj25wpg4voKaAJwAngAgAGBAogBsweSAQMyLTSYAQCgAQGqAQdnd3Mtd2l6yAEJwAEB&sclient=gws-wiz
https://fe.ufg.br/
http://dx.doi.org/10.1590/S1413-85572008000200020
http://dx.doi.org/10.1590/S1413-85572012000100018


67 

 

 

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/ 

M.ª Tainá Dal Bosco Silva: Doutoranda em Psicologia Escolar e do Desenvolvimento Humano 

(USP). Mestra em Psicologia pela Universidade Federal de Goiás (2016), processos 

psicossociais e educacionais, possui graduação e licenciatura em Psicologia pela mesma 

instituição (2010). Psicóloga Escolar na Equipe Multiprofissional de Apoio à Educação 

Inclusiva da Secretaria Municipal de Educação de Nerópolis (licença por interesse particular). 

Professora no curso de Psicologia na Faculdade Alfredo Nasser. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

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
https://www.google.com/search?safe=active&bih=828&biw=1229&rlz=1C1ASUM_enBR893BR893&hl=pt-BR&sxsrf=ALeKk01O70XQMtkPNm1FZBO563thV7SHeQ%3A1613151279331&ei=L7wmYNHeE5ux5OUPx_S4cA&q=faculdade+de+educa%C3%A7%C3%A3o+ufg+endere%C3%A7o+e+telefone&oq=faculdade+de+educa%C3%A7%C3%A3o+ufg&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAEYADIECCMQJzIICAAQxwEQrwEyBggAEAUQHjIGCAAQBRAeMgYIABAIEB4yBggAEAgQHjIGCAAQCBAeMgIIJjoHCCMQsAMQJzoHCAAQRxCwAzoKCAAQxwEQrwEQDToICAAQCBAHEB46CAgAEAcQBRAeUMrWClj25wpg4voKaAJwAngAgAGBAogBsweSAQMyLTSYAQCgAQGqAQdnd3Mtd2l6yAEJwAEB&sclient=gws-wiz
https://fe.ufg.br/


68 

 

 

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/ 

EIXO ASSISTÊNCIA SOCIAL: 

Título: “Acolher quem já perdeu o que deveria ser garantido — perspectivas de atuação do/a 

psicólogo/a no SUAS”.  

Convidada: Isabel Fernandes  

A Psicologia na assistência social e a problemática da vulnerabilidade social no Brasil 

Isabel Fernandes de Oliveira 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte 

 

A ampla agenda neoliberal em curso no Brasil, especialmente após o golpe engendrado em 

2016 que destituiu uma presidente eleita democraticamente vem, de forma ampla, coordenada 

e galopante, eliminando direitos conquistados pela classe trabalhadora após mais de meio 

século de lutas. Em apenas um ano foram aprovadas reformas que ferem princípios 

constitucionais e estão sendo postas em prática iniciativas que ameaçam políticas centrais para 

a sustentabilidade de um patamar mínimo de dignidade na vida da população mais pauperizada 

da classe trabalhadora. Dentre essas políticas figura a Assistência Social, cujo foco é o combate 

à pobreza, e que vem sofrendo sucessivos ataques e propostas não tão sutis de privatização. De 

outra parte, vê-se crescer internamente um movimento dos trabalhadores da assistência em sua 

defesa como política de direito, mesmo diante de seus problemas de concepção, de execução e 

de articulação. Portanto, o campo da Assistência Social sempre esteve em terreno de embate e 

disputa entre os que defendem um estado protetivo e os que buscam seu desmonte. 

A criação do Sistema Único de Assistência Social foi um dos grandes ganhos sociais 

alcançados pela classe trabalhadora, especialmente aquele segmento participante 

marginalmente do processo produtivo. Com o SUAS, rompe-se, pelo menos no discurso e nas 

leis, a lógica clientelista e assistencialista que marcou a Assistência Social desde os idos de 

1930. Se, antes da promulgação da Constituição Federal de 1988 (Brasil, 1988), as ações 

assistenciais eram pautadas por uma perspectiva caritativa, clientelista e funcionavam como 

instrumento de controle político-partidário, após a Carta Magna de 1988, a Assistência Social 

assume o caráter de direito social, compondo o tripé da Seguridade Social junto com a 

Previdência Social e com a Saúde Pública. Uma vez direito, supera-se o caráter contratual 

contributivo, base da política social brasileira desde a era Vargas. 

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
https://www.google.com/search?safe=active&bih=828&biw=1229&rlz=1C1ASUM_enBR893BR893&hl=pt-BR&sxsrf=ALeKk01O70XQMtkPNm1FZBO563thV7SHeQ%3A1613151279331&ei=L7wmYNHeE5ux5OUPx_S4cA&q=faculdade+de+educa%C3%A7%C3%A3o+ufg+endere%C3%A7o+e+telefone&oq=faculdade+de+educa%C3%A7%C3%A3o+ufg&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAEYADIECCMQJzIICAAQxwEQrwEyBggAEAUQHjIGCAAQBRAeMgYIABAIEB4yBggAEAgQHjIGCAAQCBAeMgIIJjoHCCMQsAMQJzoHCAAQRxCwAzoKCAAQxwEQrwEQDToICAAQCBAHEB46CAgAEAcQBRAeUMrWClj25wpg4voKaAJwAngAgAGBAogBsweSAQMyLTSYAQCgAQGqAQdnd3Mtd2l6yAEJwAEB&sclient=gws-wiz
https://fe.ufg.br/


69 

 

 

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 Psicologia entrou no SUAS depois de uma trajetória no campo das políticas sociais. 

A emergência de um novo sistema, à semelhança do Sistema Único de Saúde (SUS), parecia 

espaço importante de ocupação; e mais, lugar de trabalho para uma profissão já há muito 

institucionalizada, mas sem patrões. Em seus 17 anos de vida, o SUAS vem contando com o 

profissional de Psicologia em seus quadros profissionais; quanto mais se amplia, mais convoca 

psicólogos para atuar. Ao longo desse período, percebe-se uma evolução das discussões sobre 

a atuação psicológica, especialmente na Proteção Social Básica (PSB) e seus desdobramentos 

quanto ao compromisso desse trabalho para processos emancipatórios. Tem-se, assim, uma 

dupla análise: de um lado, todas as críticas que a Psicologia sofreu e sofre, especialmente 

quando inserida no campo do Bem-Estar Social, por historicamente se alinhar a um projeto de 

classe burguês; e, de outro, o lugar e papel que a Assistência Social vem ocupando como 

estratégia do Estado para a reprodução da classe trabalhadora em tempos de crise estrutural do 

capital e do crescimento exponencial do desemprego. Esses lugares, longe de confluirem para 

a garantia de direitos sociais, patamar civilizatório máximo na sociedade capitalista, têm 

funcionando como campo populista, assistencialista e gestor da miséria. Entretanto, também 

não é possível negar que, no momento de crise estrutural do capital, agravado por uma 

pandemia que assassina mais de 3 mil pessoas por dia, o SUAS tem feito uma diferença 

fundamental entre vida e morte. Resta-nos analisar tal fenômeno e como a Psicologia tem nele 

se inserido. 
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EIXO TRABALHO: 

 Título: “A organização social do trabalho no Brasil e a psicologia do trabalho”.  

Convidada: Lívia Gomes  

 

A organização social do trabalho no Brasil e a psicologia do trabalho. 

Lívia Gomes dos Santos 

 

De acordo com a mitologia Grega, Hefesto, filho de Zeus e Hera, era o Deus do fogo, 

dos metais e da metalurgia; era também um deus associado ao trabalho, porque suas habilidades 

permitiam que ele criasse diversos objetos de uso dos deuses, dentre eles o escudo de Zeus, a 

armadura de Aquiles, o arco e flecha de Eros, o tridente de Poseidon e a cinta de Afrodite. 

Hefesto, diz a mitologia, era tão feio que causou uma repugnância em sua mãe: envergonhada 

e constrangida com tamanha feiura, Hera lançou-o do Monte Olimpo para que ninguém o visse.  

Feio, repugnante, sofrido, dificultoso, digno de ser rechaçado e escondido; mas o único 

capaz de criar coisas imprescindíveis, objetos úteis e belos: é isso que a tradição ocidental, da 

qual somos herdeiros, nos diz sobre o trabalho desde tempos muito remotos. Mas, mais do que 

significados de trabalho, é possível ver na concreticidade da nossa realidade a permanência 

desse duplo caráter do trabalho: de um lado fonte de sofrimento, uma ação dificultosa, 

desgastante – e, no cenário de precarização, cada vez mais adoecedora. De outro, única 

possibilidade de existência e de construção da realidade.  

Esse é o nosso ponto de partida para a compreensão sobre a psicologia do trabalho. 

Para discorrer sobre “A organização social do trabalho no Brasil e a Psicologia do Trabalho” 

primeiro aprofundarei um pouco mais sobre essa discussão do trabalho, com ênfase na 

exposição das condições de trabalho no Brasil hodierno. Em seguida, passaremos para a 

discussão da Psicologia propriamente dita, na qual exploraremos as diferentes interfaces entre 

a psicologia e o trabalho e como essas possibilidades são desenvolvidas no Brasil; por fim, 

apresentaremos algumas possibilidades de intervenção em Psicologia do Trabalho.  

De acordo com Marx (1867/2013, p. 255) 

O trabalho é, ante de tudo, um processo entre o homem e a natureza, 

processo esse em que o homem, por sua própria ação, medeia, regula e 

controla o seu metabolismo com a natureza. Ele se confronta com a 

matéria natural como uma potência natural. A fim de se apropriar da 
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matéria natural de uma forma útil para sua própria vida, ele põe em 

movimento as forças naturais pertencentes a sua corporeidade: seus 

braços e pernas, cabeças e mãos. Agindo sobre a natureza externa e 

modificando-a, por meio desse movimento, ele modifica, ao mesmo 

tempo, sua própria natureza. Ele desenvolve as potências que nela 

jazem latentes e submete o jogo de suas forças a seu próprio domínio.  

É necessário sempre ter em vista que mesmo quando estamos falando de um trabalho 

específico realizado por um sujeito singular não é possível compreendê-lo se não for a partir da 

forma como a sociedade na qual esse sujeito está inserido se organiza para o trabalho – não é 

possível simplesmente romper com a lógica estabelecida e, individualmente, criar uma nova. 

Por isso “organização social do trabalho”: no ato de transformação da natureza os humanos 

criaram formas de se organizar para seguir transformando essa natureza e criando a própria 

existência e esse é, sempre, um processo coletivo.  

Isso nos remete diretamente à necessidade de compreender que quando pensamos nas 

implicações do trabalho na/para a Psicologia é necessário compreender o trabalho em sua 

concreticidade, ou seja, na forma como ele se organiza no capitalismo contemporâneo. Para 

nós, isso implica em considerar que vivemos em uma sociedade de classe, e estamos na classe 

trabalhadora, em um contexto que tem como uma das características centrais a precarização do 

trabalho. As condições de trabalho são cada vez mais precárias, eventualmente 

desumanizadoras, absolutamente embrutecedoras – e, no entanto, estar entre aqueles que não 

tem sequer essa possibilidade é ainda pior.  

Quando inserimos a Psicologia na análise do trabalho são dois os principais (e 

complementares) caminhos a seguir: (1) a forma como a Psicologia como ciência e profissão 

se relaciona com essas discussões; e (2) a forma como algumas teorias da Psicologia visam 

explicar essas relações.  

No que tange ao ponto 1, compreendemos – assim como Bernardo, Oliveira, Souza e 

Sousa (2017) que há dois principais campos de pesquisa e intervenção: a Psicologia 

Organizacional e Psicologia Social do Trabalho. Trata-se, segundo os autores, de duas “linhas 

paralelas” e   

é fundamental tratar essas diferentes abordagens não como pontos de 

vista complementares sobre um mesmo objeto, mas como tradições 
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que, historicamente, construíram objetos diferentes e que são, de certo 

modo, irredutíveis uns aos outros. Trata-se de compreender como cada 

tradição se constituiu a partir dos problemas que elegeu enfrentar, dos 

compromissos que assumiu e dos horizontes de possibilidades (e 

impossibilidades) que se abrem a partir daí, isto é, suas diferenças 

teóricas, metodológicas e ético-políticas. (Bernardo, Oliveira, Souza e 

Sousa, 2017, p.16) 

Nesta apresentação, seguiremos o caminho proposto pela Psicologia Social do 

Trabalho e é a partir dele que entramos no caminho 2: partindo dos pressupostos da Psicologia 

Sócio-histórica, de base materialista histórico-dialética, buscamos apresentar como o trabalho 

repercute no psiquismo dos sujeitos singulares.  

É necessário que a gente parta da compreensão que somos resultado na nossa condição 

real de existência – o que significa que relações precarizadas de trabalho irão repercutir na 

subjetividade destes trabalhadores, o que faz com que, ao olhar para o trabalhador brasileiro 

vamos encontrar pessoas cansadas; com poucos ou nenhum vínculo significativo; com inúmeras 

relações superficiais; doente – ansiedade e depressão são só a ponta do iceberg. Trabalhadores 

extremamente individualistas, culpados de tudo, em sofrimento. 

Mas, se o sofrimento e o adoecimento são resultantes de condições estruturais de 

trabalho, de que adianta o psicólogo atuar no indivíduo e/ou em pequenos grupos?  

Adianta porque elas se manifestam, se concretizam no sujeito singular. É falsa a 

suposição de que por ser resultante de questões estruturais as repercussões individuais devem 

ser ignoradas ou minimizadas: o fato de todo mundo sentir não faz com que, automaticamente, 

eu sinta menos. Mas o reconhecimento de que não se trata de questões exclusivamente 

individuais podem contribuir ao menos de três formas: a desresponsabilização do indivíduo por 

questões que fogem das suas possibilidades; o fortalecimento dele para lidar com a 

concreticidade da realidade; o desenvolvimento de espaços – normalmente coletivos – de 

transformação da realidade na qual ele está inserido. Nessa direção, ainda que seja importante 

almejarmos uma transformação radical da realidade, também é possível pensar em ações 

localizadas – por exemplo, aquelas que tomam como base a Clínica da Atividade, que é um 

conjunto de diferentes teorias e práticas que visam melhorar as condições de trabalho, tendo 

entre as suas possibilidades de atuação a prática de fazer com que o trabalhador perceba a 
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própria realidade e as atividades que compõem a prática cotidiana e, a partir disso, transforme 

aqueles aspectos que são a principal fonte de sofrimento.  

Nossa tarefa – desde a psicologia – é compreender como essa ciência pode se 

desenvolver e desenvolver práticas que, com toda a sua limitação, reconhecendo todas as suas 

dificuldades, busque formas de compreender como as determinações do trabalho atuam na 

nossa vida – e conceber formas de transformá-las.  
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EIXO CLÍNICA:  
Título: “A clínica para além do consultório”.  

Convidado: Mayk Diego Gomes da Gloria Machado  

 

A CLÍNICA PARA ALÉM DO CONSULTÓRIO5 

 

Mayk Diego Gomes da Glória Machado6 

 

As demandas sociais têm exigido das ciências a necessidade de se adequarem aos 

processos relacionais humanos contemporâneos. A Psicologia como ciência do campo das 

humanidades, em constante construção objetivando a compreensão dos processos subjetivos e 

intersubjetivos, também tem participado de uma mudança paradigmática, a qual tem buscado 

um deslocamento da ênfase na psico-patologia para a compreensão das relações estabelecidas 

pelo sujeito subjetivo, com sua história singular, mas também concreto, com uma dinâmica 

corporal, biológica, em contexto social específico. 

Essa mudança paradigmática tem sido referenciada como Clínica Ampliada, na qual há 

uma ampliação do objeto de saber e de intervenção da clínica (CAMPOS, 2003). Assim, para 

além do sujeito como objeto de conhecimento e de intervenção da Psicologia, inclui-se nessa 

dinâmica também o seu contexto como objeto de estudo e de práticas da clínica, ampliando o 

foco para o campo relacional do sujeito concreto, considerando os determinantes sociais da 

saúde no processo de compreensão e intervenção psi. 

A ampliação da clínica na Psicologia constitui um desafio marcado por um processo 

formativo do psicólogo baseado predominantemente em modelos que supervalorizam uma 

subjetividade quase que separada do mundo concreto, com ênfase em aplicações clínicas 

individualizadas, influenciado pelo modelo biomédico (BOCK, 1999), o que reforça um 

afastamento de articulação com as temáticas da saúde (especialmente no campo da saúde 

coletiva), bem como dos princípios do Sistema Único de Saúde na construção de saberes e 

práticas (SPINK; MATTA, 2007). 
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A perspectiva de um sujeito, de forma geral, abstrato e a-histórico que atravessa as 

teorias clássicas da Psicologia (BOCK, 1999), dificulta ou até mesmo impede que psicólogas 

se apropriem devidamente de temas macrossociais que abrangem os fenômenos psicológicos, 

por exemplo, aqueles oriundos também de determinações sociais, econômicas, étnico-raciais, 

de sexualidade e gênero. 

Essa discussão elucida a necessidade de se repensar a formação em Psicologia para além 

de abordagens psicológicas clínicas, voltando-se para práticas que abordem a saúde coletiva a 

partir de métodos condizentes com a complexidade dos desafios que envolvem a saúde pública 

do Brasil. Pois, a prática psicológica tradicional tem sido questionada mediante a consolidação 

de novas práticas nos diversos campos de atuação profissional contemporâneos. 

Nosso objetivo é abordar outros modos de intervenção que têm sido construídos na 

clínica psicológica, estabelecendo uma relação com a experiência de cuidado ofertado à 

População em Situação de Rua (PSR) e a prática psicológica em uma perspectiva crítica, 

destacando ainda que o trabalho do profissional de Psicologia no contexto de rua, em nossa 

experiência, se articula com as necessidades de cuidado em saúde mental dos sujeitos em 

sofrimento, convocando esse profissional a atuar fora das modalidades tradicionais tão 

difundidas na formação acadêmica (SPINK, 2006, MACHADO, 2016). 

O trabalho junto à População em Situação de Rua exige do profissional de Psicologia a 

capacidade de atuar fora dos consultórios e demais settings que compõem os serviços 

institucionais das políticas assistenciais em saúde, desafiando esses profissionais ao exercício 

contínuo de (re)construção de teorias e intervenções, saberes e fazeres que rompam com as 

modalidades terapêuticas tradicionais e possibilitem o surgimento, inclusive, de novas 

identidades profissional, que não apenas a clínica individual. 

O cerne do cuidado volta-se para as dinâmicas relacionais cotidianas do sujeito e seu 

contexto de vida, o território, buscando superar o tecnicismo do cuidado e auxiliando o 

indivíduo a construir novos sentidos e significados contextualizados em seu processo de 

sofrimento e/ou adoecimento. Ao dar ênfase ao processo dialógico entre profissional e sujeito, 

mais do que acessar sintomas, o profissional pode acessar também os costumes, as crenças 

religiosas, as condições existenciais, corporais e sociais que constituem o sofrimento, 

auxiliando assim o desenvolvimento de práticas de autocuidado, o fortalecimento de vínculos 

e o compartilhamento de responsabilidades pelo processo de saúde-doença do sujeito. 
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É um processo de devir da clínica. Uma clínica do cuidado fundamentada nas 

tecnologias leves, na garantia de direitos. Clínica balizada na capacidade reflexiva e crítica da 

realidade, e na necessidade de compreensão das singularidades, especificidades que as pessoas 

estão expostas na rua, incluindo-se as relações desiguais de gênero. Trata-se de uma clínica 

artesanal, confeccionada na construção conjunta e na corresponsabilidade que possibilita a 

diversidade de sentidos dado à existência dessas pessoas por si mesmas (MACHADO, 2016). 
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EIXO FORMAÇÃO EM PSICOLOGIA:  

Título: “Coach e a promessa por soluções: a importância de se formar psicólogos/as”.  

Convidada: Susie Amâncio  

 

Coach e a promessa por soluções: a importância de se formar psicólogos(as) 

Profª. Drª. Susie Amâncio Gonçalves de Roure 

 

Por ser uma ciência relativamente nova e ter como objeto de estudo a subjetividade, que 

não pode ser acessada imediatamente, a Psicologia tem sido palco de um conflito imanente em 

estabelecer limites entre o conhecimento científico e senso comum, entre razão e desrazão, entre 

o discurso acadêmico e as práticas vindas das tradições populares, das religiões e do mito. E, 

numa perspectiva ética, o conflito principal: a quem serve esse conhecimento. Isso, porque ao 

se apresentar como uma ciência acerca do indivíduo nas origens da modernidade, a Psicologia 

também se apresenta como uma promessa de poder e controle sobre a variante mais suscetível 

e mais abstrata da produção e do produto da realidade.  

 A questão epistemológica da psicologia acaba por refletir, também, sua vulnerabilidade 

ideológica. Assim, em suas mais distintas matrizes teóricas, a relação entre autonomia e 

adaptação torna-se questão determinante para demarcar os contornos éticos, políticos e 

ideológicos da explicação, da apropriação e de intervenção dos saberes sobre a personalidade, 

a inteligência, as emoções, o inconsciente, as habilidades e o comportamento humano. Como 

afirma Patto (2000), a subjetividade torna-se o álibi primordial que exime de culpa os sistemas 

de exploração e dominação do humano, remetendo ao fracasso individual as causas da 

desigualdade e da exclusão que são, na realidade, socialmente determinadas. Em estudos 

anteriores nossos (Roure, 2000), demonstramos como essa forma de reducionismo, denominado 

psicologismo, funciona ideologicamente articulando conhecimentos do senso comum, 

fragmentos de teorias psicológicas e objetivos econômicos e políticos, promovendo formas de 

disciplinamento da subjetividade.    

 O saber, as técnicas e instrumentos da psicologia, desprovidos de uma perspectiva 

crítica e de uma análise do contexto histórico e político em que são usados podem ser tomados 

com fins nada científicos ou terapêuticos. Nesse sentido, a análise crítica das abordagens, das 
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técnicas psicoterápicas e das especialidades que se somam no campo Psi deve ser o 

compromisso de qualquer formação que tenha a ciência e a ética psicológica como fins últimos. 

 O presente minicurso tem como objetivo apontar estabelecer um debate crítico sobre a 

formação no campo da psicologia, em nível de Graduação e de Pós-graduação Lato Sensu, 

salientando em especial a distância entre o discurso da formação e a realidade do mercado de 

trabalho para os(as) psicólogos(as) no Brasil.  

 Para tanto, estabeleceremos a relação entre o coaching e o psicologismo como emblema 

da cooptação ideológica dos saberes em psicologia. Em decorrência da disseminação de 

técnicas motivacionais inicialmente aplicadas nos meios estudantis e esportivos, o coaching 

finda por se inscrever como possibilidade de resposta para as demandas de formação humana e 

pessoal num mundo cada vez mais competitivo, excludente e referido ao que é aparente e fugaz. 

No limite, busca-se compreender como a atuação em coaching e nas técnicas correlatas tensiona 

o princípio do compromisso social da psicologia estabelecido como fundamento da formação e 

do exercício profissional em psicologia.   

 Nesse sentido, faremos uma discussão sobre a relação da psicologia com o senso 

comum, com os discursos de autoajuda, com as técnicas de controle e predição da subjetividade, 

com a legitimação da competitividade, da seletividade e exclusão de um grande número de 

pessoas excluídas do mercado e dos registros de medida do sucesso social. A pressão pela 

prerrogativa do mercado na definição de políticas de formação, em especial em psicologia é 

apontada, dentre outros autores, por Guzzo: 

As dificuldades na formação esbarram sempre nos interesses institucionais, os quais, 

por sua vez, no caso da Psicologia, estão voltados, em sua maioria aos interesses do 

mercado. Diante disso, considera-se como uma das maiores dificuldades na formação 

que a mesma se oriente pela prática social, critério da verdade do método assumido, ou 

seja, vale-se daquilo que é realizado na prática e não apenas na teoria. (Guzzo, 2018, p. 

152). 

   

 A lei do mercado impregna a conformação da subjetividade a ponto de determinar os 

sentidos da educação formal e as perspectivas dos papéis sociais e profissionais dos indivíduos. 

Preparar-se para a vida produtiva implica em desenvolver recursos humanos e habilidades 

pessoais para a conquista do sucesso. A perspectiva voluntarista, solidária da cultura narcísica 
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tal com a concebe Lasch (1983), se expressa na convicção de que a vontade do sujeito é 

poderosamente mais forte do que seus próprios limites internos e a realidade, determinada pelo 

contexto socioeconômico e cultural.  

 Seja no âmbito atuação profissional em processos clínicos ou processos psicossociais, 

o desafio de estabelecer paradigmas que superem a visão médica, econômica e higienista da 

inserção dos homens e mulheres na vida social, seja nos processos de gestão, de formação ou 

de intervenção que se utilizem dos saberes psicológicos. Cabe às universidades e aos órgãos de 

classe dos psicólogos promover estudos, pesquisas e debates que estabeleçam um olhar crít ico 

e político em relação ao exercício da psicologia.  

 A formação em psicologia e a atuação profissional têm como desafio a busca da 

superação das perspectivas psicologistas, entendendo o psicologismo a partir de sua 

característica de tomar como atribuição subjetiva a possibilidade de explicação e intervenção 

em processos humanos socialmente determinados ou a condições externas sobre as quais o 

indivíduo é cabalmente impotente.  

 Como objetivo final, esse minicurso buscará desenvolver um debate franco sobre as 

formas pelas quais a consciência profissional cede lugar à necessidade de inserção no mundo 

do trabalho e rompe com princípios de uma ação científica e profissional em consonância com 

o compromisso social da psicologia.  
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EIXO I: A defesa do SUS e a construção de uma saúde biopsicossocial. 

 

A tarefa do psicólogo como agente de transformação social da 

rede de saúde pública no Brasil 

Eixo 1: A defesa do SUS e a construção de uma saúde biopsicossocial 

 

Isabel Cristina dos Santos Pedroso Machado¹ 

 ¹Isabel Cristina dos Santos Pedroso Machado, UFG, isabelmachado@discente.ufg.br. 

 

Resumo 

O objetivo do presente estudo é problematizar, a atuação do profissional da psicologia como 

agente de transformação social da rede de saúde pública no Brasil, os limites impostos pelas 

políticas sociais na inserção da categoria no serviço público, problemas na formação 
acadêmica e nos modelos pré-estabelecidos de intervenção, o caráter de profissão liberal 

ligada a uma classe em crise. Em função da possibilidade de ampliação das oportunidades de 

emprego para estes profissionais na rede de saúde pública, inaugura-se um movimento que 
impõe uma adequação de saberes e práticas contextualizadas que supere a atuação 

individualista, elitista e despolitizada da Psicologia como ciência e profissão. Para tanto, a 

contribuição do psicólogo na garantia de direitos sociais, bem como na apropriação de sua 

militância como fator político de desalienação pode tornar-se uma possiblidade de atuação 
transformadora. 

 

Palavras-chave 

Políticas Sociais. Atuação do Psicólogo. Saúde Pública. Compromisso Social. 

 

1. Introdução 

Este estudo tem por objetivo problematizar a atuação do profissional da psicologia como 

agente de transformação social da rede de saúde pública no Brasil, principalmente junto ao 

sistema público de saúde e seus usuários, interrogando acerca dos saberes e práticas utilizados 

e seus desdobramentos em vista de um concreto compromisso social. 

Vale dizer que neste estudo entendemos por transformação social da rede pública de 

saúde, uma postura das instituições de saúde e dos profissionais psi que expresse compromisso 

ético-político com a saúde pública e com o bem-estar social, através de recursos técnicos e 

teóricos contextualizados, respeitando as características e demandas dos usuários, dentro de 

uma prática democrática, não hierarquizada e não verticalizada (Dimenstein, 1998). 
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Com o surgimento da sociedade burguesa eclodiram demandas sociais, políticas e 

econômicas da classe dos trabalhadores que se configuraram e sumarizaram na questão social. 

Esta é de natureza constitutiva do capitalismo, diversificando-se em suas manifestações 

(Yamamoto & Oliveira, 2010). A partir do século XIX, a questão social passa a ser objeto de 

intervenção do Estado transformando-se em políticas sociais, tendo em vista o tratamento 

parcializado concedido pelo Estado, deferindo um enfrentamento fragmentado e de caráter 

compensatório às formas de manifestação da questão social. (Yamamoto & Oliveira, 2010). 

Apesar do avanço na garantia de políticas sociais nos países do capitalismo central no pós-

guerras, outro fato importante a ressaltar trata-se do tratamento das políticas sociais dentro de 

uma agenda neoliberal, posta em prática como resposta à crise do capitalismo nos anos 1980. 

Tal agenda promove, na resposta às expressões da questão social, a precarização através da 

descentralização (oferta de serviços locais deteriorados e sucateados financeiramente) e da 

focalização (acesso aos serviços mediante comprovação da vulnerabilidade econômica), 

simultaneamente à privatização dos serviços sociais através sua mercantilização (qualidade 

diferenciada da oferta de serviços de acordo com a capacidade remuneratória do usuário) e 

filantropização (transferência da responsabilidade sobre a questão social para sociedade civil, 

tendo o terceiro setor como protagonista) em sua maioria com oferta de serviços voluntários 

(Yamamoto & Oliveira, 2010). Esses aspectos são particularmente notórios no contexto 

brasileiro. Assim, a política social requerida ao enfrentamento dos problemas sociais é praticada 

de forma cada vez mais desarticulada, “[...] ao invés de se enfrentar a pobreza de uma ótica 

estrutural, vale dizer, da ótica da sua superação, a concepção oficial é de aliviar a pobreza dos 

‘grupos socialmente mais vulneráveis’” (Cohn, 1999, p. 187). 

Vale ressaltar a reflexão de Yamamoto e Oliveira (2010) sobre as perdas nas políticas 

sociais dos direitos apropriados através de duras lutas populares, um ângulo visível deste 

retrocesso é o tratamento dos desdobramentos da questão social, responsabilidade do Estado, 

que tem sido compartilhada com a sociedade civil e o mercado, dentro de uma ótica neoliberal, 

onde a questão social toma feições de agenda econômica mais que ponto de partida para um 

planejamento administrativo. 

O combate à pobreza no Brasil ainda é estruturado sobre alicerces assistencialistas e 

clientelistas sem conexão com políticas de geração de emprego e renda, contudo, afirmam 
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Yamamoto e Oliveira (2010), há uma interferência positiva das políticas sociais no contexto da 

pobreza do país. 

São notórias as estratégias utilizadas pelas administrações públicas nas três últimas 

décadas no sentido de desonerar o estado de cumprir com políticas sociais, com resgate dos 

direitos sociais e com a melhoria dos serviços públicos, além da cumplicidade no 

estabelecimento do mercado como um poder mediador social. 

Este é o panorama que oportuniza às psicólogas e psicólogos contribuírem com práticas 

de contradominação tanto na esfera teórica quanto política para transformar as forças que 

antagonizam a realidade social (Campos, 2010), apesar dos limites impostos pela própria lógica 

adotada para execução das políticas sociais. 

A psicologia em seu percurso, de acordo com Botomé (2010), tem servido aos grupos 

abastados, longe das maiorias populares, a partir de uma prática liberal. Com a queda nos 

padrões de consumo da classe média, consumidora majoritária dos serviços psicológicos 

(Yamamoto & Oliveira, 2010), somada à ampliação das oportunidades de trabalho na rede 

pública de saúde, nas últimas décadas, a psicologia seguiu majoritariamente transpondo o 

modelo elitista hegemônico de sua atuação clínica para o setor público, sem uma formação 

específica e conhecimento do usuário desta rede (Dimenstein, 1998). Ademais, este modelo 

clínico de atendimento é intensamente criticado por se aproximar do modelo médico curativo 

objeto de censura do movimento sanitário (Yamamoto & Oliveira, 2010). 

Paralelo a esta inserção, a Saúde Coletiva desloca-se em um movimento histórico 

buscando a superação, como afirmam Cela e Oliveria (2015, p. 32): “[...] da óptica biologicista, 

médicocentrada, curativa e medicalizadora”. Desta forma, as autoras alertam para um 

engajamento profissional dentro dos liames propostos pela Saúde Coletiva. 

Dito isto, é imperativo ao profissional da psicologia que atua na rede pública de saúde 

transformar sua prática distanciando-se das tradicionais intervenções inconciliáveis com a 

demanda do usuário, dando a devida atenção à realidade social também produtora de sua 

subjetividade (Cela & Oliveira, 2015). Outro ponto de extrema valia é a revisão de sua prática 

profissional costumeiramente isolada, engajando-se com outros profissionais e saberes, atitude 

requerida na saúde pública (Ferreira Neto, 2010). 

Cela e Oliveira (2015) alertam para importância de esmiuçar o termo compromisso 

social. Citando os critérios de propostos por Bock (1999), percebemos em primeiro lugar, que 
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o trabalho do(a) psicólogo(a) deve ter um olhar sobre as condições objetivas de vida da 

população atendida, visto que seu saber e fazer interferem na realidade social, visando sua 

mudança. Em segundo lugar, deve ter foco na saúde integral e não na doença, possibilitando 

que o sujeito atue sobre a realidade social que o condiciona. Em terceiro lugar, deve apropriar-

se de saberes e técnicas que respondam às demandas do usuário da rede pública de saúde, 

colaborando para a compreensão e inquietação acerca da realidade posta. 

Assim sendo, repensar a atuação do profissional da psicologia não se resume em 

fornecer-lhe um aparato técnico-conceitual para que seja agente de transformação do espaço 

público no campo da saúde, ele precisará assumir sua responsabilidade e entregar compromisso 

com a sociedade. 

 

2. Metodologia 

O presente trabalho trata-se de um estudo teórico a partir de uma revisão bibliográfica, 

com escopo de sintetizar alguns debates críticos relevantes sobre a atuação dos profissionais de 

psicologia como agentes de transformação social da rede pública de saúde. 

A busca por artigos científicos foi realizada com a utilização dos descritores “políticas 

sociais”, “atuação do psicólogo”, “saúde pública”, “compromisso social”, nos seguintes sítios: 

portal PePSIC (Periódicos Eletrônicos de Psicologia), biblioteca eletrônica SciELO (Scientific 

Electronic Library Online), Google Acadêmico e no Sistema de Informação Científica Redalyc. 

O critério para inclusão no estudo foram estudos teóricos que se aproximassem do 

tema da pesquisa. Foram utilizadas duas etapas para a seleção dos artigos: primeiramente foi 

realizada uma busca nos sites com a utilização dos descritores e, a seguir, uma seleção prévia 

dos artigos a partir da leitura dos títulos e resumos ou os artigos na íntegra, quando não 

ofereciam as informações necessárias. Na segunda etapa foi realizada leitura mais aprofundada 

e seleção minuciosa, o que resultou na inclusão de 10 artigos científicos, 2 livros e 2 capítulos 

de livro. Concluída a leitura, analisadas e ordenadas as informações procedeu-se a elaboração 

do trabalho. 

 

3. Resultados e Discussão 

O escopo e relevância deste estudo assentam-se na importância da contribuição dos 

profissionais de psicologia na garantia do direito à saúde pública e de qualidade. O ponto 
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nevrálgico é perceber como a prática psi na rede de saúde vem marcada por um processo de 

despolitização, onde as esferas ciência e política são tratadas de maneira estanques, imiscíveis 

(Benevides, 2005). Contudo, a prática de psicólogos e psicólogas trabalhadores da rede pública 

de saúde exige um compromisso tanto com o referencial teórico-conceitual quanto político, um 

posicionamento pela totalidade, pela convergência entre indivíduo e corpo social (Benevides, 

2005). Estas são demandas da população usuária dos serviços públicos de saúde que necessita 

para além do diagnóstico e do sintoma a reconstrução de sua história de vida (Dimenstein, 

1998). 

A partir de um compromisso ético, como afirma Dutra (2004), mais que referenciais 

teóricos que não respondem à realidade do usuário da rede pública de saúde, a ciência psi 

poderia contribuir com uma formação que deveria ser encarada como práxis política, engajada 

com a transformação social, com a humanização das condições de vida, protagonismo na 

realidade histórica e responsabilidade com a reprodução social (Freire, 2015). É importante 

dizer que não está ao alcance do(a) psicólogo(a) enquanto tal mudar os mecanismos de 

injustiças econômicas e sociais, contudo pode intervir nos processos subjetivos. (Martín-Baró, 

1996). Visto que, ao produzir novas habilidades e conhecimentos é possível que se generalizem, 

podendo ser utilizados em outros campos de trabalho e situações distintas de sua origem, 

gerando consequências que se difundem por todo corpo social, assim penetrando a reprodução 

daquela totalidade social (Lessa, 2015). 

Por outro lado, a exploração das maiorias miseráveis reclama uma definição da atuação 

do profissional em psicologia (Martín-Baró, 1996), o qual deveria levar em conta as condições 

de vida dos empobrecidos, a impossibilidade de acesso aos bens de sobrevivência e à qualidade 

nos ambientes públicos (Bock, 1999). Tradicionalmente o campo da psicologia tem tratado o 

fenômeno psicológico de forma acrítica, naturalizando-o, explica Bock (1999), muitas vezes 

em decorrência da adoção de um modelo terapêutico que desprivilegia as relações sociais e a 

maneira de produção da sobrevivência dos subalternos. Para a autora, o profissional da 

psicologia muitas vezes intervém junto ao indivíduo desobrigando seu mundo cultural e social, 

ideologicamente influenciado pelas ideias da classe dominante, negando o conflito 

historicamente subjacente. 

Nesta seara, Martín-Baró (1996), contextualiza a ação do profissional psi a partir de um 

saber compromissado, em primeiro lugar com a realidade do usuário do serviço público e suas 
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graves necessidades de alimentação, moradia, trabalho, saúde, educação, além de discriminação 

de gênero, raça, ainda violências, segregações, dentre outros, em segundo lugar, repensado a 

partir dos setores subalternos, em terceiro lugar, imbricado com saberes de outras ciências, pois 

como ressalta Benevides (2005), a Psicologia deve ser explicada e isto acontece no diálogo com 

outros saberes. 

Enfim, vale frisar a importância da opção do profissional de psicologia em esgarçar o 

tecido ideológico da exploração que culpabiliza a população de baixa renda, usuária dos 

serviços de saúde pública, pelos problemas sociais, isentando o Estado de sua responsabilidade 

(Oliveira & Amorim, 2012). 

 

4. Considerações finais 

Ao analisar e criticar o que está instituído o profissional de psicologia se compromete 

politicamente (Benevides, 2005). 

Este estudo não pretende ser conclusivo, sua temática poderá ser mais aprofundada, 

contudo, uma possível contribuição da Psicologia poderia se dar junto aos movimentos sociais 

que tem protagonizado a defesa dos direitos socais e influenciado em importantes mudanças no 

campo da saúde pública (Yamamoto & Oliveira, 2010). Benevides (2005) lembra que o Sistema 

Único de Saúde, ator na resistência à privatização da saúde brasileira, nasceu de um movimento 

social, a Reforma Sanitária. Assim, a autora questiona que, enquanto psicólogas e psicólogos, 

é possível e desejável abandonar a dicotomia profissão/militância e tomar uma decisão frente 

às demandas da saúde pública, porque a omissão já é em si uma postura política. 

Como aponta Benevides (2005) pode estar no método, na ação sobre os sujeitos e sua 

coletividade a grande contribuição do profissional da psicologia, como operar dentro e partir 

da rede pública, “[...] construção das redes, das grupalidades, de dispositivos de co-gestão, de 

aumento do índice de transversalidade” (Benevides, 2005, p. 24). 

Muito ainda precisa ser feito, é preciso avançar, inventar novos conhecimentos, espaços, 

alternativas de intervenção, uma atuação diversa da que tem historicamente marcado a atuação 

dos profissionais da psicologia. 
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Resumo  

Com base na experiência adquirida durante um estágio realizado em uma Unidade de Pronto 
Atendimento, tem-se como finalidade problematizar o acesso à saúde por parte da população 
em situação de rua. Conforme análise, é possível identificar falhas no atendimento prestado 
pela equipe multiprofissional por frequentemente não ocorrer encaminhamentos das PSR’s 
para instituições de saúde que possam oferecer atendimento continuado e a discriminação 
pode impedir que eles recebam um atendimento humanizado. Por tanto, propõe-se que haja 
maior preocupação dentro do equipe multiprofissional em encaminhá-los para instituições 
como CRAS, CREAS, CAPS, Consultório de Rua e/ou Centro POP e que haja maior preparo 
destes profissionais para receber tal população.  

Palavras-chave  

Sistema Único de Saúde; Unidade de Pronto Atendimento; Acesso à saúde; Situação de Rua;  

1. Introdução  

A história da saúde pública no Brasil tem início com instituições filantrópicas religiosas 

que prestavam serviços de caridade à população conforme sua capacidade. Neste sentido, o 

estado abarcava somente casos epidêmicos, saúde mental e doenças de alto contágio, além de 

também fornecer estrutura de saneamento básico como meio de prevenção (CARVALHO, 

2013).  

Em 1977 foi criado o Instituto Nacional de Assistência Médica da Previdência Social 

(INAMPS), que em sua parceria com a previdência assegurava a saúde dos operários 

brasileiros. Mendes (1993) em seu artigo de defesa ao INAMPS, separou mudanças no acesso 

à saúde em três fases: sanitarismo campanhista, modelo médico-assistencial privatista e 
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modelo neo-liberal. É durante o modelo neo-liberal que tem-se a preocupação com a 

universalização dos sistemas de saúde e a população passa a ter acesso aos serviços, ainda 

que excludente. Neste cenário a INAMPS é extinta em 1993 e suas funções passaram a ser 

desempenhadas pelo SUS.  

O SUS foi criado em 1988 e se constitui como direito do cidadão e dever do estado, sob 

as diretrizes e princípios de “[...] universalidade, igualdade, equidade, integralidade, 

intersetorialidade, direito à informação, autonomia das pessoas, resolutividade e base 

epidemiológica” (CARVALHO, 2013, p.13). Desta forma, entende-se que o acesso à saúde é 

direito de todos independente de qualquer condição.  

O SUAS foi criado em 2004 juntamente com o PNAS com a finalidade de garantir uma 

prestação de serviços de assistência social que fosse eficaz e eficiente, além de abranger o maior 

número possível da população carente (RIBEIRO & GUZZO, 2014). Entretanto, conforme 

relatado por Lira et al. (2019), este acesso é muita das vezes excludente por não alcançar como 

deveria a população que se encontra em situação de rua. Segundo o autor, o atendimento a esta 

população em situação de rua (PSR) em sua maioria ocorre na emergência e urgência, onde o 

atendimento é uno e impossibilita o devido acompanhamento, também há um desinteresse dos 

profissionais em encaminhar este paciente diretamente para serviços comunitários de saúde. 

Mesmo o atendimento em locais de urgência e emergência, só passaram a ser de fácil acesso a 

partir da Lei 13.714 criada em 2018 que torna obrigatório o atendimento destes pacientes 

mesmo sem cadastro no SUS ou comprovante de endereço. Anteriormente a isto, era necessário 

o cadastramento do Sistema Único de Assistência Social (SUAS) para que o atendimento 

ocorresse.  

Uma outra face do atendimento a PSR, seriam as Equipes de Consultório na Rua (ECR) 

que tem por objetivo criação de vínculo com os indivíduos, para influenciá-los a comparecer 

em instituições de saúde, promover prevenção de doenças e auxiliar no cuidado com saúde 

visando a política de redução de danos. Com isto, as ações desenvolvidas são, disseminação de 

informações que envolvam saúde, cuidados preventivos e realizar o devido encaminhamento 

conforme estudo de caso, sendo que os profissionais devem possuir visão holística do paciente 

em seu cuidado (CRUZ & VARGAS, 2015). De acordo com Sousa & Macerata (2015) a ECR 

utiliza de equipes multidisciplinares para fornecer diferentes visões e levar a uma compreensão 

holística do sujeito, uma vez que o foco nestes atendimentos são no indivíduo e não na doença.  
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Tendo em vista o atual cenário brasileiro com relação ao SUS, este trabalho busca 

demonstrar a importância do Sistema Único de Saúde no acesso da população carente, 

especificamente pessoas em situação de rua, às instituições de saúde e suas respectivas funções 

desempenhadas.  

2. Metodologia  

Este estudo é um relato de experiência descritivo tendo como base um estágio em uma 

prefeitura municipal de Goiás, em uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA). As 

observações descritas que fomentam a análise compreendem o período de abril a outubro de 

2019 no atendimento à população em geral, que buscaram serviços de saúde de atenção 

secundária no setor emergencial. O estágio ocorreu no período vespertino e se deu no setor de 

acolhimento e assistência social, abrangendo assim todas as funções pertinentes aos setores. 

Dito isto, realiza-se uma análise dos casos atendidos durante o estágio com embasamento 

teórico encontrado sobre o assunto, prezando pela similaridade situacional.  

3. Resultados e Discussão  

Como dito por Lira et al. (2019), a maior parte dos pacientes em situação de rua que 

chegam à instituição da UPA desacompanhados por representantes de alguma instituição do 

SUAS, acabam fazendo sua ficha sem documentação por não ter em mãos qualquer meio de 

identificação. Foi observado durante o estágio que é comum que estes cheguem desacordados 

por conta de ingestão excessiva de álcool, levados pelo Serviço de Atendimento Móvel de 

Urgência (SAMU). Logo, os primeiros responsáveis pela garantia de atendimento destes 

indivíduos nesta condição são os funcionários do SAMU, que realizam a ficha com as 

informações que conseguem encontrar e passam o caso para a assistência social presente na 

unidade.  

Os próximos procedimentos serão realizados na seguinte ordem. Triagem, onde ocorre 

a classificação de risco do indivíduo conforme sua condição atual. Em seguida a clínica geral, 

onde o médico fará uma avaliação mais apurada das condições do paciente realizando pedido 

de exames e prescrevendo as devidas medicações além de atender posteriormente o retorno do 

paciente com resultados e o último destino fica a cargo do resultado podendo ser a sala verde 
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que abrange a aplicação de medicações intravenosas, observação ou medicações inalatórias 

para pacientes cuja gravidade da doença é baixa e podem receber alta imediatamente e após o 

retorno ao médico, sala amarela/enfermaria para pacientes que necessitam de internação e para 

infectados por doenças de alto contágio ou sala vermelha/semi-uti destinada a pacientes em 

situação grave e que necessita de atendimento urgente.  

Logo, por não haver um responsável pelo morador de rua, o assistente social faz o 

papel de acompanhante juntamente com a equipe de maqueiros (quando os pacientes estão 

desacordados os maqueiros ficam responsáveis pelo deslocamento do mesmo com o auxílio de 

uma maca) levando-o aos devidos profissionais para receber atendimento. Quando os pacientes 

estão acordados e em bom estado, lhe é oferecido alimento e banho caso seja de seu interesse. 

Após finalizado todo o processo de atendimento pertinente a UPA, o assistente social oferece 

transporte social para que o paciente possa retornar para o local que costuma ficar, desde que 

seja dentro da cidade a que a UPA pertence, ficando também ao seu critério aceitar ou não, os 

horários de saída são baseados na disponibilidade do transporte.  

Bem como ressaltado por Lira et al. (2019), em sua maioria pessoas em situação de 

rua chegam à instituição sem identificação e cartão do SUS, o que impossibilita a procura de 

um atendimento continuado marcando uma consulta em alguma Unidade Básica de Saúde 

(UBS) por depender do comprovante de residência para ter o acesso a este serviço. Ainda em 

consonância com Lira et al. (2019), foi observado durante o estágio uma desvalorização social 

do paciente que faz parte da PSR por conta de estereótipos, sendo este fato demonstrado através 

da prestação de serviço que se difere da prestada à população em geral, também há alguns 

profissionais que repassam o atendimento para outro colega por não querer se responsabilizar.  

Se tratando do atendimento realizado nas UPAs, assim como dito por Lira et al, (2019) 

é esperado que haja um atendimento que vá além do protocolado para que este receba um 

atendimento humanitário e que ocorra de forma continuada.  

4. Considerações finais 

Em função do SUS, as pessoas em situação de rua têm a possibilidade de obter acesso 

a diversos serviços relacionados à saúde de forma gratuita. Porém, o atendimento prestado 

possui déficits passíveis de intervenções.  

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
https://www.google.com/search?safe=active&bih=828&biw=1229&rlz=1C1ASUM_enBR893BR893&hl=pt-BR&sxsrf=ALeKk01O70XQMtkPNm1FZBO563thV7SHeQ%3A1613151279331&ei=L7wmYNHeE5ux5OUPx_S4cA&q=faculdade+de+educa%C3%A7%C3%A3o+ufg+endere%C3%A7o+e+telefone&oq=faculdade+de+educa%C3%A7%C3%A3o+ufg&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAEYADIECCMQJzIICAAQxwEQrwEyBggAEAUQHjIGCAAQBRAeMgYIABAIEB4yBggAEAgQHjIGCAAQCBAeMgIIJjoHCCMQsAMQJzoHCAAQRxCwAzoKCAAQxwEQrwEQDToICAAQCBAHEB46CAgAEAcQBRAeUMrWClj25wpg4voKaAJwAngAgAGBAogBsweSAQMyLTSYAQCgAQGqAQdnd3Mtd2l6yAEJwAEB&sclient=gws-wiz
https://fe.ufg.br/


94 

 

 

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/ 

Para tanto, sugere-se que haja maior preparo dos profissionais da saúde por meio de 

treinamentos ou cursos capacitantes que poderiam ser ofertados pela instituição que os recebe, 

para que assim as PSR’s possam receber tratamento digno e humanizado. Também é importante 

que haja maior preocupação em encaminhar o paciente para instituições de acolhimento desta 

população como CRAS, CREAS, CAPS, Consultório de Rua e/ou Centro POP, para que ocorra 

um atendimento continuado e que traga soluções a longo prazo.  
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Resumo 

Em um quadro de construção do compromisso social da psicologia, os Consultórios de Rua, 

constituem-se como dispositivos públicos que oferecem ações de promoção, prevenção e 
cuidados primários no espaço da rua. Realizou-se uma busca de artigos sobre estes dispositivos 

com os descritores “Consultório de Rua” AND “Psicologia”, na base de dados Capes, 

selecionando por critério de adequação ao tema, e realizando análise e identificação dos 

principais apontamentos de cada artigo. Os artigos encontrados apresentaram como 
características dos Consultórios de Rua a confiabilidade e a receptividade que oferecem aos 

usuários; a postura de acolhimento e não recolhimento; a possibilidade para o usuário ser 

ouvido nas suas necessidades e se corresponsabilizar pelo seu processo de saúde; e objetivos 
e funções de promover acesso aos serviços de saúde, redução de danos e promoção de saúde. 

Em síntese, os estudos acessados demonstram que há um considerável sucesso das equipes em 

ampliar o território existencial dos usuários e uma significativa potencialidade para resgatar a 
cidadania destes.  

 

Palavras-chave 

Consultório de Rua. Psicologia. Rede de Atenção Psicossocial.  

 

1. Introdução 

                Os Consultórios de Rua constituem-se como dispositivos públicos que oferecem 

ações de promoção, prevenção e cuidados primários no espaço da rua. Suas equipes integram o 

componente atenção básica da Rede de Atenção Psicossocial e podem ser compostas pelos 

seguintes profissionais: enfermeiro, psicólogo, assistente social, terapeuta ocupacional, médico, 

agente social, técnico ou auxiliar de enfermagem e técnico em saúde bucal (BRASIL, 2011). 

            No momento atual de desmonte das políticas públicas, principalmente no âmbito da 

saúde mental (COLLUCCI, 2020), faz-se relevante analisar e salientar o trabalho realizado 
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pelos Consultórios de Rua, que consistem na política pública existente para ofertar cuidado a 

essa população em estado de vulnerabilidade social e que contribuem para a construção de uma 

saúde biopsicossocial.  

          Diante da importância destes dispositivos no atual cenário, o objetivo deste trabalho foi 

de verificar o estado da literatura a respeito dos Consultórios de Rua, contribuindo para 

evidenciar esse trabalho.  

 

2. Metodologia 

              Trata-se de um estudo descritivo exploratório com enfoque em pesquisa bibliográfica. 

Foram buscados artigos de 2015 a 2019 no portal de periódicos CAPES com os descritores 

“Consultório de Rua” AND “Psicologia”. Foram encontrados 33 artigos, cujos resumos foram 

lidos e assim selecionou-se aqueles que se adequavam ao tema. Posteriormente, estes foram 

analisados a fim de se identificar seus principais apontamentos. 

  

3. Resultados e Discussão 

           A partir da leitura dos resumos, foram selecionados 6 artigos. Destes, 2 consistiam em 

análise de entrevistas com profissionais das equipes de Consultório de Rua, 2 eram revisões de 

literatura, 1 analisou entrevistas com usuários e 1 analisou documentos produzidos por uma 

equipe. 2016 e 2017 foram os anos em que houve maior produção, contabilizando 2 artigos de 

cada um destes anos. 

          Nas narrativas apresentadas por Miguel e Silveira (2017) apareceram como 

características dos Consultórios de Rua a confiabilidade e a receptividade que oferecem aos 

usuários. O trabalho realizado neste projeto inclui conhecimento do território, estabelecimento 

de vínculo com os usuários, participação ativa dos usuários no planejamento e execução das 

ações de promoção de saúde e integração com a rede de serviços (WIJK & MÂNGIA, 2019). 

          Os profissionais atuam nos consultórios de rua com os objetivos da redução de danos, de 

promoção de saúde e do acesso aos serviços de saúde e enxergam sua atuação como um ato 

educativo (PACHECO & ANDRADE, 2017; MACHADO & PASSOS, 2018). A elaboração 

dos planos de promoção de saúde se dá de acordo com a demanda (ENGSTROM & TEIXEIRA, 

2016). Estes dispositivos permitem ao sujeito ser ouvido nas suas necessidades e se 

corresponsabilizar pelo seu processo de saúde, ao passo que suas equipes têm um olhar voltado 
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para as possibilidades que o território oferece e compreendem a vulnerabilidade como algo que 

transcende o individual e inclui uma dimensão coletiva (MACHADO & PASSOS, 2018).  

         As perspectivas dos profissionais demonstravam um olhar voltado para a importância da 

escuta ativa e compreensão de resolutividade como ações conclusivas da equipe incluindo 

matriciamento, intersetorialidade e institucionalização do referenciamento (MACHADO & 

PASSOS, 2018). As experiências das equipes, assim como as falas dos usuários, indicaram 

efeitos positivos desse serviço, mas apontavam a necessidade de formação continuada (WIJK 

& MÂNGIA, 2019).  

Aspectos comuns às experiências relatadas e à revisão de literatura foram a relevância 

do território em questão, do vínculo, da participação ativa dos usuários, do acolhimento ao invés 

do recolhimento, do caráter educativo do trabalho e da dificuldade de integração com os demais 

serviços (PACHECO & ANDRADE, 2017; WIJK & MÂNGIA, 2019; PAIVA et al., 2016).  

O acolhimento traz sempre uma combinação de duas dimensões, sendo uma 
no campo relacional, de postura do profissional em relação ao usuário, de 

escuta qualificada, de humanização; e outra no campo da organização de 

processos de trabalho, no qual o acolhimento pode ser um dispositivo que a 
eCnaR utiliza para promover o acesso e a resolutividade da atenção à saúde 

(ENGSTROM & TEIXEIRA, 2016, p. 5). 

 

          A revisão de literatura sinalizou para uma estigmatização dessa população por parte das 

equipes e apontou que os serviços de saúde para essa população precisam se articular com 

serviços de seguridade social e educação e uma forma de resgatar a cidadania dessa população 

seria conferindo-lhe visibilidade, como afirmado por Paiva et al. (2016, p. 6): “Retirar o manto 

da invisibilidade da PSR e romper com a imagem clássica do vagabundo e do mendigo podem 

ser caminhos possíveis no sentido de resgatar a cidadania do povo de rua”.  

Os profissionais enfrentam limitações pela falta de estrutura para essa integração com a 

rede de serviços, pela discrepância das ações de outros serviços voltados para essa população e 

pela dificuldade das equipes de outros serviços em atender essa população (WIJK & MÂNGIA, 

2019). Apesar das dificuldades, conseguiam ofertar um serviço cada vez mais integral 

(ENGSTROM & TEIXEIRA, 2016). 

Os resultados encontrados demonstram que o trabalho realizado pelos Consultórios de 

Rua é pautado em uma perspectiva que respeita os usuários do serviço em sua autonomia, 

tomando-os como sujeitos e conferindo-lhes a dignidade que geralmente é confiscada da 

população em situação de rua. Na medida em que os profissionais que compõem as equipes 
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efetivam essa perspectiva na prática cotidiana, contribuem para a consolidação dos direitos 

humanos no Brasil. Os artigos encontrados, porém, datam de período anterior à proposição de 

revogação das portarias que sustentam a política de saúde mental e à ascensão de um governo 

neoliberal, que defende a diminuição das políticas públicas. Essa constatação chama a atenção 

para o fato de que as conquistas não são perpétuas e, portanto, faz-se necessário a constante 

defesa do SUS e dos programas voltados às populações em vulnerabilidade social.  

 

 

4. Considerações finais 

              Esta pesquisa se propôs a investigar o que há na literatura atual sobre o dispositivo 

Consultórios de Rua, partindo da necessidade atual de se pensar e defender políticas públicas 

que atendam às populações em vulnerabilidade social.  

            A partir desse objetivo, a pesquisa encontrou que existem poucos estudos atuais sobre 

o trabalho nos Consultórios de Rua, mas os que existem demonstram um esforço das equipes 

em realizar um trabalho que efetive as diretrizes do SUS, com considerável sucesso das equipes 

em ampliar o território existencial dos usuários e uma significativa potencialidade para resgatar 

a cidadania destes, em paralelo a uma necessidade de aperfeiçoamento das habilidades das 

equipes para lidar com as pessoas em situação de rua e suas necessidades. 

           Assim, esse trabalho contribui para salientar a importância da existência de programas 

como os Consultórios de Rua e a efetividade que estes apresentam, podendo dar força à defesa 

destes perante a sociedade. Essa pesquisa foi limitada pelo tamanho da amostra de artigos 

encontrados e por ater-se à busca teórica. Trabalhos posteriores poderiam realizar buscas em 

campo, diretamente com equipes e usuários dos serviços pesquisados.  
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EIXO II: A Educação e as novas possibilidades do(a) psicólogo(a) dentro da escola.  

 

A IMPORTÂNCIA DA INSERÇÃO DO PSICÓLOGO NO 

AMBIENTE ESCOLAR: UM RELATO DE EXPERIÊNCIA 

Eixo 02: A Educação e a novas possibilidades do/a psicólogo/a dentro da escola 
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Resumo 

A adolescência é marcada por uma série de mudanças de biopsicossociais que influenciam 

diretamente na conduta e nos fatores motivacionais durante o processo de ensino-
aprendizagem. Desse modo, o presente trabalho objetivou dialogar sobre os fatores de risco 

associados a problemas de saúde mental da adolescência na escola. Trata-se de um relato de 

experiência, que descreve a intervenção mediada por cinco estudantes de Psicologia da 

FACENE/RN na Escola Municipal Professor Manoel Assis, em Mossoró-RN, com um grupo 
de 39 alunos, de ambos os sexos, do 7º Ano “C”, na faixa etária dos 11-15 anos. Durante a 

intervenção foram levantados pontos como bullying, respeito, união, depressão, 

automutilação, corpo perfeito e violência. A partir dos relatos, confirmam-se os estudos que 
apontam a suscetibilidade dessa fase do desenvolvimento a fatores de risco, reforçando a 

necessidade de considerar as singularidades e diversidades do ser adolescente na implantação 

de políticas públicas direcionadas à promoção de saúde mental. 
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Segundo Ota et al. (1999), por muito tempo os fenômenos educacionais foram 

abordados exclusivamente pela Pedagogia, seguindo um modelo de ensino-aprendizagem 

construído ao longo dos anos, pautado apenas na transmissão vertical do conhecimento. No 

entanto, notou-se que outras ciências relacionavam-se com os processos educacionais, tais 

como a Psicologia, a Sociologia e a Antropologia. Lev Vygotsky, Jean Piaget e Henri Wallon 

foram estudiosos desenvolvimentalistas importantes para a construção de um modelo 

educacional mais flexível e inclusivo. Para Coelho e Pisoni (2012), não é porque a criança 

frequenta a escola que ela necessariamente estará aprendendo, dependendo esse processo 

também dos contextos político, econômico, social e cultural e dos métodos de ensino utilizados.  

A escola, lugar onde se efetiva a educação básica formal, tem enfrentado muitas 

dificuldades ao longo dos anos. Segundo Ota et al. (1999), apesar das investigações, estudos e 

planos políticos, ainda é possível notar os altos índices de evasão, de analfabetos, além da 

insatisfação de professores pelas condições de trabalho e das famílias pelo insucesso de seus 

filhos. O público adolescente é um dos mais afetados, tendo em vista que essa fase é marcada 

por uma série de mudanças de ordem biopsicossocial, influenciando diretamente na conduta e 

nos fatores motivacionais desses jovens. É notório que, em uma compreensão ampla, existe 

uma ineficácia nos modelos de ensino-aprendizagem postos em prática por uma maioria, que 

pode estar ligada a formação de equipes técnicas compostas exclusivamente por “profissionais 

da educação”, sendo a maior parte deles licenciados em áreas específicas e pedagogos, que via 

de regra possuem uma formação acadêmica que não proporciona a compreensão de uma série 

de variáveis psicossociais envolvidas no processo de ensino-aprendizagem. Por essa razão, 

profissionais da Psicologia vêm se mobilizando para a inclusão de psicólogos nas equipes 

técnicas das escolas, com o intuito de ampliar as áreas de atuação e oferecer suporte às 

demandas e práticas pedagógicas (OTA et al., 1999).  

Dessa forma, a partir do exposto acima, o presente trabalho tem como objetivo 

promover uma discussão sobre os fatores de risco associados a problemas de saúde mental da 

adolescência na escola, alertando para a importância da presença do profissional psicólogo 

nesse campo, fomentando a importância da promoção da saúde mental na educação. 

2. Metodologia 

Trata-se de um relato de experiência, que descreve a intervenção mediada por cinco 

estudantes de Psicologia da Faculdade Nova Esperança de Mossoró (FACENE/RN) na Escola 
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Municipal Professor Manoel Assis, em Mossoró-RN, no semestre letivo de 2019.2. A 

intervenção foi fruto da disciplina de Estágio Básico. Participaram 39 alunos, de ambos os 

sexos, do 7º Ano “C”, dentro da faixa etária dos 11-15 anos. As atividades foram efetivadas ao 

longo de quatro encontros, com duas horas de duração cada, utilizando de técnicas, 

metodologias e intervenções que foram planejadas previamente pelo grupo sob a orientação da 

professora responsável pela disciplina. 

Primeiramente realizou-se uma visita utilizando-se de uma entrevista aberta com a 

coordenação da escola, na qual foi decidido que a turma selecionada para a experiência seria a 

do 7º ano “C”, sob a justificativa de que estaria apresentando demandas de automutilação, 

desobediência e desunião. 

O segundo encontro contou com a participação de 33 alunos, no qual utilizou-se a 

metodologia da roda de conversa a fim de propiciar uma melhor visualização e interação entre 

os presentes. Em seguida, a meditação, com auxílio da música, objetivando a promoção de 

relaxamento. Dando continuidade, iniciou-se a dinâmica de grupo, permitindo que um aluno 

apresentasse outro sob a sua perspectiva, direcionando o barbante utilizado ao aluno 

apresentado. Em seguida aconteceu a roda de conversa. Por fim, a metodologia do corredor do 

cuidado, que consiste em formar duas filas, uma de frente para a outra, nas quais todos se 

colocam nas figuras de cuidador e alvo de cuidado. Um a um os participantes das filas 

caminharam vagarosamente no corredor de olhos fechados, se permitindo serem guiados por 

aqueles que estavam ao seu redor e sendo acolhidos com um abraço por um dos estagiários que 

estavam à sua espera - voltando para fila, trocando de posição.   

No terceiro encontro 30 estudantes estiveram presentes. Iniciou-se com o relaxamento 

e, em seguida, a indagação sobre como foi a semana - os dias após o encontro anterior. A 

primeira dinâmica desenvolvida, que utiliza-se do Psicodrama, foi a técnica do role play. Após 

isso foram apresentadas várias imagens baseadas nos conteúdos que emergiram no último 

encontro, sendo solicitado que escolhessem aquelas que mais lhe chamassem atenção para que 

conversassem sobre ela.  

 O quarto e último encontro contou com a presença de 28 alunos e, de início, houve a 

organização em círculo, com todos sentados no chão, para o relaxamento. Posteriormente 

ocorreu uma dinâmica envolvendo o ritmo brega funk, pensando em facilitar o interesse dos 

alunos. Junto a isso foram utilizados jogos de cartas, que tinham por nomes Perguntinhas Teens 
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e Escrita Terapêutica. As cartas foram escolhidas pela proximidade da vivência cotidiana dos 

alunos, e foram distribuídas de quatro em quatro por três rodadas. Aqueles que tivessem a carta 

específica iam ao centro e respondiam a pergunta.  Em seguida, de volta ao círculo no chão e 

por meio da utilização de canetas e papel, foi solicitado que cada estudante expressasse por 

meio da escrita ou desenho a representação dos encontros com os demais estudantes de sala e 

os estagiários de Psicologia.  Uma outra etapa da dinâmica foi a sugestão de que deixassem 

uma mensagem positiva para alguém, podendo ou não ser de maneira anônima. Como última 

parte do encontro, foi realizado novamente o corredor do cuidado e o abraço coletivo. 

3. Resultados e Discussão 

A princípio, percebeu-se empolgação por parte dos alunos após a comunicação da 

atividade e a apresentação da equipe. Após o segundo encontro e as estratégias utilizadas, 

percebeu-se a divisão entre meninas e meninos, indo de encontro com que Chipkevitc (1994) 

fala quando ressalta que os adolescentes tendem a buscar vincular-se com aqueles amigos e  

grupos que espelham seus próprios valores e semelhanças. Na roda de conversa foram 

levantados pontos importantes, assuntos como bullying, respeito, união, depressão, 

automutilação, discussão sobre corpo perfeito e violência foram discutidos. Enquanto grupo, 

foi apontado o desejo de uma turma mais empática, unida e respeitosa, de modo a tornar-se uma 

rede de apoio. Sawaia (1999) chama essa rede de "um lugar de calor", onde o coletivo sem abrir 

mão da sua singularidade é capaz de acolher a multiplicidade existente propiciando um 

movimento de recriação e um fluir de novas experiências sociais para seu eu, mas em conjunto 

com o outro. Também destacaram-se alguns casos, como o de um aluno, de 12 anos, que foi 

apontado por várias meninas, emocionadas, como sendo promotor de violência contra elas. A 

esse respeito e a partir da compreensão do contexto social dos alunos é possível traçar um 

paralelo com o que pensa Martín-Baró (1968) quando fala de violência derivada, que se 

configura como uma resposta dada por aqueles imersos em condições de exploração e opressão. 

O aluno em questão também revelou-se vítima de bullying. 

Outro caso que chamou a atenção do grupo foi o de uma adolescente apresentada como 

tímida e quieta na sala, mas que teve uma das participações mais ativas na roda de conversa. 

Observa-se, então, que quando em um contexto acolhedor que facilite a fala, algumas pessoas 

sentem-se mais seguras para expressar suas ideias e emoções. Houve então o que Mori (2018) 

define, com base na visão vigotskiana, como catarse, que pode ser motivada por condições 
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favoráveis como o acolhimento e a liberdade, consideradas condições facilitadoras. A 

adolescente foi, inclusive, uma das que apontou ser vítima da violência do exemplo anterior, 

revelando, ao final, que o considerava um amigo. 

Na utilização do corredor do cuidado, dos 39 alunos, apenas cinco componentes 

recusaram-se a participar da dinâmica final, contrapondo a expressiva maioria que aderiu e se 

sensibilizou. Nesse último momento, foi possível perceber os adolescentes emocionados e 

reflexivos, mesmo aqueles que haviam se mostrado resistentes no início do encontro. 

É relevante ainda citar a professora, que estava presente e modificou sua percepção em 

função da intervenção ao acessar conteúdos nunca compartilhados por eles em sala, gerando 

uma melhor compreensão acerca dos mesmos, refletindo sobre o seu trabalho e a necessidade 

de busca de novas metodologias. 

Já no terceiro encontro, 30 estudantes estiveram presentes. Alguns deles relataram 

melhora no ambiente de sala de aula, com redução de xingamentos e bullying, bem como maior 

sensibilidade e empatia. Com a utilização do role play emergiram conteúdos como gostos 

musicais e séries preferidas, proporcionando um diálogo positivo e interessado. No segundo 

momento, com as imagens, as que se destacaram foram as que faziam referência ao luto, a partir 

das quais surgiram relatos de perda de entes queridos e até mesmo falta de vontade de viver. 

Observou-se que a divisão do grande grupo em cinco menores, com seis estudantes e um 

discente de Psicologia em cada, proporcionou melhor controle, escuta e espaço de fala.   

O quarto e último encontro contou com a presença de 28 alunos, envolvidos na 

metodologia proposta junto ao ritmo brega funk - visualizado em encontros anteriores como 

sendo um denominador comum entre eles. A utilização do ritmo tornou o momento mais 

atrativo e engajou a participação também nos jogos de cartas.  Já a utilização das canetas e 

folhas permitiu que os alunos se conhecessem  melhor. Os resultados dessa estratégia podem 

ser avaliados como disseminadores de respeito, capazes de transformar o comportamento 

individual e coletivo dentro e fora da sala de aula. Na última parte do encontro foi realizado o 

corredor do cuidado. Para a surpresa do grupo de estagiários, a estratégia foi sugerida pelos 

próprios alunos, que mostraram-se uma turma muito mais unida, empática e promotora de 

cuidado.  

A partir dos relatos dos alunos, confirmam-se as ideias que apontam a suscetibilidade 

dessa fase do desenvolvimento a fatores de risco, reforçando a necessidade de considerar as 
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singularidades e diversidades do ser adolescente na implantação de políticas públicas 

direcionadas à promoção de saúde mental dessa faixa etária, bem como fortalecendo a 

pertinência da escuta terapêutica e da musicoterapia na construção de intervenções eficazes na 

redução do sofrimento mental (ROSSI et al., 2018). 

Desse modo, a experiência vai de acordo com o pensamento de Vygotsky (1984) quando 

comenta que um indivíduo que vive em um ambiente com condições favoráveis terá sua 

aprendizagem potencializada e que compreender as variáveis psicossociais que estão 

envolvidas no processo de aprendizagem é essencial para efetivação de ações e estratégias que 

ofereçam assistência no combate às vulnerabilidades presentes no ambiente escolar. 

 

4. Considerações Finais 

Por fim, considerando que não foi um processo fácil, mas um momento de muitas 

tentativas e adequações de metodologias que permitissem aproximar-nos dessa realidade, 

unindo a teoria e a prática de forma dinâmica, até conseguir acessar e construir vínculos com 

os adolescentes que a princípio mostraram-se resistentes. Sendo assim, partindo de um olhar 

que vai além da sala de aula, é importante considerar as singularidades de cada indivíduo, que 

carrega consigo vivências, conflitos e sofrimentos que refletem diretamente no seu 

comportamento e conduta, bem como no desempenho educacional. Enfatiza-se então, a 

necessidade de momentos para construção de diálogos, onde exista a oferta de profissionais 

capacitados a compreenderem as variáveis psicossociais envolvidas no processo motivacional 

de ensino-aprendizagem e atentos as fragilidades presentes nos mais diversos contextos de 

vulnerabilidade social a quais esses indivíduos estão inseridos, já que o ambiente a qual o estudo 

foi realizado, não havia suporte de nenhum profissional de psicologia e áreas afins, 

evidenciando em uma sobrecarga de demandas para os professores e gestores. 
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Resumo 

Nesta pesquisa, propusemos analisar as orientações da Base Nacional Comum Curricular para os anos 
iniciais do Ensino Fundamental, através de três teóricos da Psicologia da Educação: Piaget, Vigotski e 

Wallon; tendo como recorte, as competências gerais referentes às habilidades socioemocionais. Para 

isto, foi realizada revisão de literatura de artigos científicos e livros, além da consulta ao material da 
BNCC. Os resultados levantados no documento, apontaram aspectos teóricos relevantes para se pensar 

os processos de aprendizagem e desenvolvimento no contexto educativo das crianças, além de fornecer 

subsídios para tecer críticas, desenvolver atividades e elaborar propostas de ação do psicólogo no 

contexto escolar. 
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1. Introdução 
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         O presente trabalho tem como proposta, a análise do documento da Base Nacional 

Comum Curricular (BNCC) no que se refere às suas competências socioemocionais, pautada 

na discussão e articulações possíveis com os teóricos da Psicologia da Educação. Enquanto 

objetivos que norteiam tal pesquisa, verificam-se: a) identificar no documento da BNCC 

orientações acerca do Ensino Fundamental, especificamente, quanto aos anos iniciais e das 

aproximações teóricas com as concepções de desenvolvimento e aprendizagem de Piaget, 

Vigotski e Wallon; b) examinar as competências socioemocionais da Educação Básica a partir 

do respaldo teórico dos respectivos autores, e por fim; c) elencar quais práticas de ação do 

psicólogo escolar podem ser adotadas com base nos aspectos teóricos da aprendizagem e 

desenvolvimento de crianças do Ensino Fundamental em anos iniciais. 

A BNCC é uma política educacional de âmbito nacional formulada como documento 

de caráter normativo em sua primeira versão em 2014, com projeção de implementação nas 

escolas públicas e particulares até 2020. Segundo consta tal documento, a BNCC foi criada para 

definir “um conjunto orgânico e progressivo de aprendizagens consideradas essenciais que 

todos os alunos devem desenvolver ao longo das etapas e modalidades da Educação Básica” 

(BRASIL, 2018, p.7). 

Enquanto referência nacional para criação de currículos das redes escolares dos Estados, 

Municípios e do Distrito Federal e das propostas pedagógicas das instituições escolares, a 

BNCC têm por fundamento dois princípios, que são: a) promover a relação entre básico-comum 

e o que é diverso em matéria curricular, isto é, das competências e das diretrizes que lhes são 

comuns e aos conteúdos curriculares que são diversos, dado às especificidades de cada realidade 

local, entre diferentes instituições escolares e das características de seu alunado; e b) o foco nos 

conteúdos curriculares para o desenvolvimento de competências baseadas em aprendizagens 

essenciais (BRASIL, 2018).  

Desse modo, conforme mencionado na BNCC, tais aprendizagens essenciais decorrem 

pelo desenvolvimento de dez competências gerais que possibilitem consolidar no âmbito 

pedagógico, os direitos de aprendizagem e desenvolvimento nas etapas e modalidades de ensino 

na Educação Básica (BRASIL, 2018). 

 

2. Metodologia 
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2.1 Método de Pesquisa 

 

     Essa pesquisa apresenta como fundamento teórico-metodológico as teorias 

psicogenéticas de Piaget, Vigotski e Wallon. Tendo como ponto de partida da investigação, a 

revisão de literatura de livros e artigos científicos, juntamente ao material produzido pelo 

Ministério da Educação referente à versão final homologada da Base Nacional Comum 

Curricular. 

 

2.3 Percursos metodológicos 

2.3.1 Ambientes e materiais 

 

A busca aos artigos científicos foi feita com base no banco de dados das plataformas da 

SciELO e do Google Acadêmico, utilizando como palavras-chave: Piaget; Vigotski e Wallon. 

Por sua vez, a consulta em livros foi realizada a partir dos textos estudados nas disciplinas de 

Psicologia da Educação II e Psicologia do Desenvolvimento e da Aprendizagem II e III. 

 

2.3.2 Instrumentos 

 

O instrumento adotado para a geração de dados nesta pesquisa foi a revisão exploratória 

da literatura, no qual segundo Echer (2001) e Pizzani et al. (2012), tem por objetivos: a) 

reconhecer a unidade e a diversidade interpretativa existente no eixo temático em que se insere 

o problema de estudo; b) facilitar a identificação dos referenciais teórico-metodológicos a 

serem utilizados pelo pesquisador; e c) oferecer subsídios para a redação da introdução e 

redação da discussão do trabalho científico.          

  

3. Resultados e discussão 

 

No contexto da Educação Básica, o Ensino Fundamental é o período mais longo de 

duração no qual geralmente contempla estudantes na faixa etária de 6 à 14 anos. Etapa no qual, 

crianças e adolescentes passam por significativas mudanças, relacionadas aos aspectos físicos, 

cognitivos, afetivos, sociais, entre outros. Em recorte, nos anos iniciais do Ensino Fundamental, 

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
https://www.google.com/search?safe=active&bih=828&biw=1229&rlz=1C1ASUM_enBR893BR893&hl=pt-BR&sxsrf=ALeKk01O70XQMtkPNm1FZBO563thV7SHeQ%3A1613151279331&ei=L7wmYNHeE5ux5OUPx_S4cA&q=faculdade+de+educa%C3%A7%C3%A3o+ufg+endere%C3%A7o+e+telefone&oq=faculdade+de+educa%C3%A7%C3%A3o+ufg&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAEYADIECCMQJzIICAAQxwEQrwEyBggAEAUQHjIGCAAQBRAeMgYIABAIEB4yBggAEAgQHjIGCAAQCBAeMgIIJjoHCCMQsAMQJzoHCAAQRxCwAzoKCAAQxwEQrwEQDToICAAQCBAHEB46CAgAEAcQBRAeUMrWClj25wpg4voKaAJwAngAgAGBAogBsweSAQMyLTSYAQCgAQGqAQdnd3Mtd2l6yAEJwAEB&sclient=gws-wiz
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a recomendação da BNCC de valorizar situações lúdicas de aprendizagem, no qual aponta a 

necessária articulação com as experiências vivenciadas na Educação Infantil, tem embasamento 

teórico em concepções piagetianas que compreendem o desenvolvimento mental da criança 

como resultante do movimento sequencial de integração e síntese (processos de assimilação e 

acomodação) de estruturas cognitivas (PIAGET, 2002). 

A assertiva defendida na BNCC de que nos dois primeiros anos do Ensino Fundamental 

a ação pedagógica deve ter como foco a alfabetização, tendo por finalidades garantir amplas 

oportunidades de apropriação do sistema de escrita alfabética e de outras formas de 

representações de signos, apresenta respaldo teórico na abordagem histórico-cultural de 

Vigotski, pois para este autor, a aquisição da linguagem escrita representa um ponto 

fundamental no desenvolvimento cultural da criança (VIGOTSKI, 2003). Porém, tendo como 

ressalvas ao material da BNCC, de que o processo de alfabetização não se restringe apenas a 

uma apropriação mecânica do sistema de escrita, mas também às práticas de leitura e escrita 

em séries subsequentes com vista a autonomia intelectual pelo desenvolvimento do repertório 

de compreensão crítica, interpretação e produção escrita. 

Por fim, cabe ressaltar que nas séries iniciais do Ensino Fundamental, sob uma 

perspectiva Walloniana, a escola é um espaço social singular de convivência e de novas relações 

interpessoais, além também de contatos progressivos com a Educação formal (ALMEIDA, 

2014). Portanto, tendo um papel essencial na formação integral da criança, no plano do ato 

motor, da afetividade, da inteligência e em seu desenvolvimento pessoal. 

Entre as dez competências gerais propostas para a educação básica, tem-se que as 

últimas três abordam os aspectos socioemocionais, foco deste trabalho. A competência oito, 

por exemplo, pontua a importância de reconhecer as diferentes emoções tanto em si quanto no 

outro, de forma a desenvolver a capacidade para lidar com elas de forma crítica (BRASIL, 

2018). A partir disso, é possível analisar essa competência a partir dos estudos de Wallon sobre 

a afetividade, em que define o sentimento como a expressão representacional da afetividade por 

meio da linguagem (MAHONEY; ALMEIDA, 2005). Nesse sentido, têm-se que, como o foco 

dos anos iniciais do ensino fundamental é a alfabetização, a criança desta etapa encontra-se no 

processo de desenvolvimento dos recursos linguísticos necessários para lidar com as próprias 

emoções, pois adquirir habilidades como a escrita e a leitura é o que ampliará as possibilidades 

de representação dos sentimentos pela linguagem. 

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
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A partir dessa concepção, a primeira proposta prática deste trabalho objetiva que a 

criança possa se apropriar dos recursos linguísticos que possibilitam o autoconhecimento e o 

autocontrole acerca das emoções. Para essa prática, serão utilizados desenhos com expressões 

faciais correspondentes a diversas emoções e também papéis com palavras que estejam 

vinculados a tais expressões (como tristeza, raiva, surpresa, alegria, entre outras). A partir disso, 

o(a) professor(a) deve apresentar as imagens aos seus alunos e também conceituar cada palavra 

de forma clara e simples para as crianças. Em seguida, deve perguntar aos alunos quais palavras 

podem ser associadas com a imagem apresentada e colocá-las próximas. Ao final, o psicólogo 

escolar deve orientar uma discussão com os alunos sobre tais emoções, onde podem ser feitas 

perguntas como: “Vocês já sentiram essas emoções antes?”, “Qual a situação em que isso 

aconteceu?”, entre outras. 

A proposta dessa prática se fundamenta na teoria de desenvolvimento apresentada por 

Wallon. De acordo com esta teoria, as crianças entre 6 e 11 anos se encontram no estágio 

categorial, período de início de atividades de agrupamento, classificação e categorização como 

forma da criança organizar o mundo (MAHONEY; ALMEIDA, 2005). Além disso, como já 

foi dito anteriormente, o principal foco dos anos iniciais do ensino fundamental é a 

alfabetização. Dessa forma, compreende-se que a prática proposta pretende possibilitar que a 

criança possa iniciar o processo de expressão representacional da afetividade por meio da 

linguagem ao decodificar as palavras apresentadas e, além disso, desenvolver a capacidade de 

reconhecer nos outros e em si mesma as emoções e categorizá-las, como é apresentado na 

competência geral oito, discutida anteriormente. 

A competência nove prenuncia o exercício da empatia, do diálogo e da cooperação para 

a resolução de conflitos e para a existência de uma convivência de respeito mútuo. Sendo assim, 

essa competência socioemocional pode ser analisada através da perspectiva piagetiana sobre a 

moral e a autonomia. De acordo com esse autor, o respeito mútuo é condição necessária para 

que as normas de autoridades sejam substituídas por normas da própria ação e consciência da 

criança. Além disso, a afetividade é entendida para além de emoções e sentimentos, mas 

também como um processo de adaptação no qual a criança passa pelo processo de equilibração, 

adaptando o conhecimento que ela já tem em uma nova realidade. Sendo assim, o papel da 

interação social é algo essencial para o desenvolvimento adequado dessas competências. 

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
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Com base nos aspectos ressaltados na competência nove, a proposta de ação elaborada 

pauta-se no desenvolvimento de habilidades sociais em grupo, tais como a cooperação, a 

resolução de conflitos, a liderança, o exercício de escuta, o respeito aos integrantes do grupo e 

afirmação da identidade do indivíduo na coletividade. Enquanto brincadeira sugerida, escolheu-

se a de “caça ao tesouro” que consiste em atividades lúdicas, que por um lado reforçam os 

conhecimentos adquiridos ao longo do ano, e por outro possibilitem interações sociais 

saudáveis e construtivas em grupo. Para tanto, sob orientação do professor e psicólogo(a) 

escolar são fornecidas pistas que levem às crianças em grupos, a explorarem às dependências 

da escola para terem acesso a papéis com perguntas que indiquem novas pistas até se chegar ao 

local onde estaria escondido o tesouro. 

A proposta desta prática fundamenta-se na perspectiva de Vigotski, no qual concebe o 

brinquedo e às atividades do brincar como atividades condutoras e um dos fatores importantes 

no desenvolvimento da criança, pois possibilitam a internalização de funções psicológicas 

superiores, tais como a percepção voluntária, o controle dos impulsos pelo ato volitivo, a 

imaginação, o pensamento simbólico, a memória, a atenção e a interiorização de regras 

(VIGOTSKI, 2003). Portanto, sendo o grupo de pares neste contexto, zona de desenvolvimento 

proximal para aprendizagem das crianças. 

Além disso, também é possível analisar a décima competência geral para a Educação 

Básica a partir da teoria de Vigotski. Essa competência traz a ideia de que a criança deve agir, 

tanto no âmbito pessoal quanto no âmbito coletivo, a partir de valores como a autonomia, a 

resiliência, a flexibilidade, a responsabilidade e a determinação, de forma que sua ação deve se 

pautar também em princípios éticos, democráticos e solidários. Com base na teoria vigotskiana, 

pode-se afirmar que tais valores, antes de simples interiorização, representam a conversão de 

relações sociais concretas para a esfera subjetiva (ROSA; SILVA, 2006). Diante disso, pode-

se afirmar que o processo de aprendizagem e desenvolvimento é de extrema importância 

formativa para o homem no que diz respeito às suas ações políticas e sociais, na coletividade e 

na realidade social, pois os valores que a orientam também refletem as tensões e relações 

sociais. 

A prática três de intervenção refere-se à elaboração de teatralidades da vida cotidiana 

das crianças, encenadas através de seus pares a partir daquilo que é relatado entre os colegas de 

sala. Tendo como base a teoria piagetiana, esse exercício possibilita uma diminuição 
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progressiva do egocentrismo social de maneira lúdica. Dessa forma, são criadas condições para 

a criança perceber que as outras pessoas têm pensamentos, sentimentos e necessidades 

diferentes de si próprio. Aspecto este que conduz para o desenvolvimento de uma interação 

social mais genuína e mais efetiva tanto com os seus pares como com os adultos.  

4. Considerações finais 

Diante do que foi apresentado, conclui-se que as ideias desenvolvidas por teóricos como 

Wallon, Vigotski e Piaget são essenciais para se pensar a educação. Através delas, é possível 

desenvolver atividades que sejam coerentes com as competências gerais e ir além do ensino de 

matérias e disciplinas, mas ensinar também sobre autoconhecimento, ética, criatividade, 

autonomia, valores, empatia, como se expressar, dentre outras questões socioemocionais. Nesse 

sentido, o papel do psicólogo escolar assim como dos educadores é essencial. São esses 

profissionais que irão guiar um ensino que considere as etapas do desenvolvimento, as diversas 

teorias da educação, o sujeito para além de suas características biológicas e a importância da 

criatividade em se trabalhar com a didática adequada para cada objetivo. Portanto, sendo 

fundamental na formação docente de psicólogos o conhecimento do documento da BNCC para 

uma prática profissional engajada numa educação libertadora com o compromisso ético e social 

de formar cidadãos críticos. 
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Resumo 

O presente trabalho teve como objetivo compreender os caminhos e desafios da atuação do 
psicólogo escolar dentro de um Instituto Federal de educação. Por meio de visita técnica ao 

Instituto Federal de Goiás Campus Goiânia e entrevista com a psicóloga escolar - aqui 

identificada como L. - de um dos departamentos do local, foi possível perceber uma prática 
preocupada com a autonomia e liberdade dos alunos bem como, coerente com o Projeto 

Político Pedagógico da instituição. Além disso, há uma intersecção entre os departamentos de 

pedagogia e psicologia. Dentre os desafios, foram citados: o número pequeno de profissionais 

e a falta de clareza nas funções do psicólogo escolar por parte dos professores e pais de alunos.  

 

Palavras-chave 

Psicologia. Escolar. Atuação. Educação. 

 

1. Introdução 

 Recorrendo-se ao estabelecimento dos Institutos Federais de Educação no Brasil, data-

se a sua criação em 29 de dezembro de 2008, através da Lei Federal nº 11. 892, a qual 

transformou os Centros Federais de Educação Tecnológica em Institutos Federais de Educação, 

Ciência e Tecnologia. Essa é uma instituição que oferece modalidades de educação superior, 

básica e profissional, reconhecida pela oferta de educação profissional, tecnológica e gratuita 

(MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO, 2019). 

 Atualmente o Câmpus Goiânia, objeto de investigação do presente trabalho, constitui-

se como a maior unidade do estado de Goiás. São ofertados 32 cursos, entre eles 15 cursos 

superiores compreendendo as modalidades de bacharelado e licenciatura, 3 cursos de 

especialização, 1 mestrado profissional, 7 cursos técnicos integrados ao ensino médio, 3 cursos 

técnicos integrados ao Ensino de Jovens e Adultos além de 3 cursos técnicos subsequentes 

(MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO, 2019). 
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Ao defrontar-se com uma instituição de tamanho porte e abrangência, o questionamento 

a respeito da atuação da psicologia escolar nesse ambiente revela-se crucial. Diante disso, o 

presente trabalho visa investigar a atuação do psicólogo escolar no Instituto Federal de 

Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás – Câmpus Goiânia (IFG), articulando-se a dimensão 

prática apreendida através da realização de uma visita técnica e seus devidos procedimentos, ao 

arcabouço teórico selecionado para realização dessa interlocução.  

 

2. Metodologia 

Inicialmente, houve um levantamento bibliográfico a fim de encontrar as produções 

que melhor se adequassem à discussão e estudo da atuação do psicólogo escolar. A busca partiu 

dos descritores: psicologia escolar, instituto federal, atuação e educação. O levantamento foi 

realizado através das plataformas CAPES, Scielo (Scientific Eletronic Library Online), Pepsic 

(Periódicos eletrônicos em Psicologia) e BDTD (Biblioteca Digital Brasileira de Teses e 

Dissertações). Posteriormente, empreendeu-se uma análise do material coletado baseada nos 

objetivos estabelecidos. 

Quanto à atuação do psicólogo escolar na instituição e os desafios da profissão, foi 

realizada uma visita técnica ao campus e uma entrevista com uma das psicólogas escolares do 

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás – Câmpus Goiânia (IFG). Elegeu-

se a entrevista não-estruturada e priorizou-se a modalidade de entrevista classificada por 

Lakatos & Marconi (2003) como entrevista focalizada. Esta é caracterizada pela elaboração de 

um roteiro de tópicos que possibilita ao entrevistador, por intermédio das perguntas escolhidas, 

sondar razões e motivos, prestar esclarecimentos e etc, sem obedecer o rigor de uma estrutura 

formal. 

Toda a entrevista foi gravada em aparelho eletrônico das autoras. Em relação à análise 

de dados, a entrevista foi transcrita através do computador pessoal de uma das estudantes. 

Posteriormente, foram interpretados os dados obtidos e relacionados à teoria escolhida para 

análise. Sendo assim, esse trabalho classifica-se a partir de abordagem qualitativa, justificada 

por ser a mais adequada ao que foi aqui proposto. 

3. Resultados e Discussão 

A visita ao Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás – Câmpus 

Goiânia (IFG) foi realizada no dia 3 de julho de 2019. Inicialmente, foram observadas as 

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
https://www.google.com/search?safe=active&bih=828&biw=1229&rlz=1C1ASUM_enBR893BR893&hl=pt-BR&sxsrf=ALeKk01O70XQMtkPNm1FZBO563thV7SHeQ%3A1613151279331&ei=L7wmYNHeE5ux5OUPx_S4cA&q=faculdade+de+educa%C3%A7%C3%A3o+ufg+endere%C3%A7o+e+telefone&oq=faculdade+de+educa%C3%A7%C3%A3o+ufg&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAEYADIECCMQJzIICAAQxwEQrwEyBggAEAUQHjIGCAAQBRAeMgYIABAIEB4yBggAEAgQHjIGCAAQCBAeMgIIJjoHCCMQsAMQJzoHCAAQRxCwAzoKCAAQxwEQrwEQDToICAAQCBAHEB46CAgAEAcQBRAeUMrWClj25wpg4voKaAJwAngAgAGBAogBsweSAQMyLTSYAQCgAQGqAQdnd3Mtd2l6yAEJwAEB&sclient=gws-wiz
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características referentes ao espaço físico da escola. O local apresenta um amplo espaço físico, 

arborizado, com uma quadra de esportes, auditório, biblioteca, salas de informática, espaço 

ergométrico e assistência social. Foi possível notar também uma boa convivência entre os 

alunos, de forma que todos ficavam nos pátios conversando e interagindo nos intervalos das 

aulas e atividades. 

Num segundo momento da visita, foi realizada a entrevista com a psicóloga escolar 

presente na instituição, a ser aqui identificada como L. No início da entrevista, houve uma breve 

apresentação da  psicóloga e sua carreira acadêmica até chegar no IFG. O tema foi abordado 

com o intuito de entender qual o caminho seguido pelo Psicólogo Escolar até a atuação. 

Entretanto, com a entrevistada, não houve um caminho planejado rumo à área. L é formada em 

Psicologia pela Universidade de Brasília e durante a formação se identificou com o trabalho 

institucional, realizando concursos. Ao ser aprovada em concurso para o IF Goiano Campus 

Iporá foi que L. se interessou em estudar a área, se especializando em Psicopedagogia. A 

entrevistada soma 5 anos de experiência como psicóloga escolar em Institutos Federais, sendo 

4 anos no IF Goiano Campus Iporá e 1 no IFG de Goiânia.  

 Posteriormente, questionou-se acerca do Projeto Político Pedagógico do IFG, a fim de 

entender como a psicóloga se relaciona e entende o PPP da instituição. Em suas respostas, 

encontramos consonância com o documento disponibilizado no site do instituto.  

O Projeto Político Pedagógico Institucional do IFG foi construído coletivamente 

durante os debates do Congresso Institucional IFG 2018. O Instituto Federal de Goiás busca 

uma formação que integra educação, arte, cultura, ciência e tecnologia. São alguns dos 

princípios do projeto de instituição: coexistência de teoria e prática; formação básica sólida e 

formação profissional abrangente, a capacitar o aluno de maneira autônoma na sua relação com 

as demandas de conhecimentos oriundos de sua área profissional e de sua relação social; além 

do respeito à diversidade. (PPPI-IFG/2018 p. 4). Durante a entrevista, notou-se a preocupação 

em aplicar tais princípios, visto que L. relata intervenções com professores para evitar 

preconceitos e exalta a liberdade de expressão e autonomia as quais os alunos do instituto são 

incitados. 

Ainda segundo o PPP, a instituição compreende o estudante como um todo e dentro do 

meio social, sendo ambos indissociáveis. Essa concepção de formação omnilateral foi percebida 

na fala da psicóloga, a qual destacou, também, a coerência da equipe pedagógica com os 

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
https://www.google.com/search?safe=active&bih=828&biw=1229&rlz=1C1ASUM_enBR893BR893&hl=pt-BR&sxsrf=ALeKk01O70XQMtkPNm1FZBO563thV7SHeQ%3A1613151279331&ei=L7wmYNHeE5ux5OUPx_S4cA&q=faculdade+de+educa%C3%A7%C3%A3o+ufg+endere%C3%A7o+e+telefone&oq=faculdade+de+educa%C3%A7%C3%A3o+ufg&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAEYADIECCMQJzIICAAQxwEQrwEyBggAEAUQHjIGCAAQBRAeMgYIABAIEB4yBggAEAgQHjIGCAAQCBAeMgIIJjoHCCMQsAMQJzoHCAAQRxCwAzoKCAAQxwEQrwEQDToICAAQCBAHEB46CAgAEAcQBRAeUMrWClj25wpg4voKaAJwAngAgAGBAogBsweSAQMyLTSYAQCgAQGqAQdnd3Mtd2l6yAEJwAEB&sclient=gws-wiz
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princípios que estão postos no documento. Contudo, L. relata que nos departamentos de 

ciências exatas, nos quais não foi requisitada uma formação em licenciatura dos professores, há 

uma certa dificuldade em tornar realidade os princípios do PPP. A entrevistada diz que isso 

reside no fato desses professores serem “formados para serem profissionais e não professores”. 

 Nesse ponto, ela abrange as dificuldades de atuação do psicólogo escolar, tópico 

aprofundado na terceira pergunta. Além desse despreparo pedagógico de profissionais que não 

foram formados para serem professores, L. cita outros desafios que residem na falta de 

servidores e dificuldade de delimitação da atuação. Em Jobim e Souza (1996), infere-se que 

ocorre uma miscigenação de papéis entre o psicólogo, o pedagogo e o psicólogo escolar. A 

psicóloga explica que optou por uma atuação pedagógica conjunta com a pedagoga M., sua 

colega de departamento, o que presume uma intersecção. Contudo, essa opção se dá por fatores 

ligados à pequena quantidade de servidores, fato este que acrescenta a ação administrativa à 

miscigenação de atuações.  

Outra questão levantada é a ideia de uma clínica na escola, também prescrita em Jobim 

e Souza (1996). L. cita professores e pais que entendem a intervenção do psicólogo escolar 

como acompanhamento semanal e individualizado: 

“Pela história da psicologia escolar ela começou muito clínica, faziam muitos 

testes, patologizando. Então somos muito procurados dessa maneira, quando 

um aluno tá deprimido ou com problemas escolares e ele é um "problema" 

nosso”. (L. - Visita Técnica ao Instituto Federal de Goiás). 

A fala acima se legitima no fato do surgimento da psicologia escolar ter tido predomínio 

de um modelo clínico de atuação voltado para o diagnóstico e “cura” dos problemas de 

aprendizagem apresentados pelos alunos, como infere Almeida (1999).  

A fim de compreender mais sobre a atuação da psicóloga escolar no IFG, bem como a 

maneira que ela supera essas dificuldades acima expostas, questionamos quais as teorias que 

embasam suas intervenções e sua concepção de educação. L., então, discorre sobre como 

entende a educação profissional. Para ela, a formação deve entender o aluno como um todo, 

formando-o de maneira omnilateral. Assinalamos aqui forte ligação com o projeto político 

pedagógico da instituição. Apresenta também uma base marxista nos ideais, quando expõe que 

acredita que o aluno deve compreender a si e ao trabalho na estrutura da sociedade:  

“O homem precisa ser preparado para se relacionar com o mundo, com as 

outras pessoas; uma educação que prepare para o trabalho mas com um 

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
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pensamento crítico. Entender o papel como trabalhador, o porque estou 

apertando esse parafuso e o que ele e a minha ação o representam no mundo.” 

(L. - Visita Técnica ao Instituto Federal de Goiás). 

Interpreta-se que L. compreende a educação profissional como um processo a combater 

a alienação. Para Karl Marx, a alienação é - também - um processo de perda do homem tanto 

de si mesmo quanto de seu trabalho no capitalismo. Ou seja, o trabalhador não se vê no produto 

de seu trabalho e no mundo.  

Acerca dos teóricos que embasam sua prática, a entrevistada citou autores da área 

profissional e tecnológica, que em sua maioria entendem o indivíduo na perspectiva do 

materialismo histórico dialético. São citados Dante, Ciavatta, Marise Ramos e Saviani, 

destacando a produção de Dante focada na prática. Meira (2000) defende a interação teoria-

prática e ressalta que a distinção entre os dois meios remete a visão distorcida que ambas se 

sustentariam como algo em si mesmo, algo que a entrevistada parece compreender. 

Finalmente, a questão da aplicação de testes e escalas no ambiente escolar é abordada. 

A psicóloga afirmou que não faz tais aplicações, considerando essa uma prática não condizente 

com suas funções. É interessante assinalar uma fala da profissional nesse momento, pois ela 

explicita sua perspectiva do manejo de alguns professores em relação aos alunos que 

apresentam a queixa escolar: 

“Sabe aquele professor que fala: “mas com esse aluno tem que ter um 

problema, ele não aprende de jeito nenhum”? Aí a gente fala: “mas professor 

ele não tem uma deficiência, ele tem uma base complicada, ele é de escola 

rural, ele tem uma base anterior fraca…”. A maioria desses alunos não têm 

uma deficiência, não tem um problema neurológico [...] em alguns casos 

também a escola já tinha insistido tanto no menino que ele mesmo já achava 

que tinha deficiência.” (L. - Visita Técnica ao Instituto Federal de Goiás). 

De acordo com um levantamento realizado por Souza (2008), o motivo mais frequente 

de encaminhamento psicológico é denominado “problemas de aprendizagem”. Diversos são os 

comportamentos contemplados por essa classificação, entretanto, a leitura de prontuários 

operada no levantamento citado, aponta para alguns termos comuns como “dificuldade em ler 

as palavras”, “não acertar as contas”, “baixo rendimento”, entre outros.  

Na maioria dos casos as queixas escolares são atribuídas ao aluno, a partir de uma 

parcela de professores que denotam um caráter patológico aos aspectos desviantes de padrões 
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estabelecidos (SOUZA, 2008). Esse foi um fator claramente presente no relato da psicóloga, 

que demonstrou incômodo com concepções de psicologia individualizantes que relegam ao 

aluno a responsabilidade pelo dito fracasso escolar. 

Uma concepção teórica que permite o exame do processo de escolarização em 

detrimento dos chamados problemas de aprendizagem transfere o eixo de análise do indivíduo 

para a escola e suas relações institucionais, históricas, psicológicas e pedagógicas. Assim, 

rompe com as explicações tradicionais a respeito do fracasso escolar e altera a perspectiva 

anteriormente centrada apenas nos aspectos psicológicos, para uma análise do sujeito e suas 

relações institucionais (SOUZA, 2008). 

Acerca das demandas que partem dos alunos do Instituto Federal de Goiás: 

 “Aqui eles me procuram menos, porque a gente tem menos proximidade né?  

Acaba que eu procuro eles mais… aqui tem muitos alunos deprimidos, lá em 

Iporá era ansiedade aqui é depressão, os alunos de cidade grande se viram 

muito mais quando eles estão atolados de coisa pra fazer, aí eles chegam pra 

mim deprimidos quando acumula tudo eu acho.” (L. - Visita Técnica ao 

Instituto Federal de Goiás). 

A hipótese levantada pela entrevistada estaria relacionada à dinâmica de vida acelerada 

presente em grandes centros urbanos, possibilidade que aparenta se confirmar como padrão, a 

partir da fala de outros profissionais que atuam na mesma localidade, os quais as autoras tiveram 

contato na disciplina de Psicologia e Processos Psicossociais I.  

 

4. Considerações finais 

Através da realização da visita técnica e os procedimentos realizados para a 

compreensão e estudo do tema, foi possível apreender determinadas facetas a respeito da 

atuação do psicólogo escolar, particularmente no contexto do Instituto Federal de Goiás. O 

trabalho do profissional de psicologia nessa instituição é integrado ao departamento pedagógico 

da instituição, o que aparenta influenciar na perspectiva da própria psicóloga entrevistada. 

O Instituto Federal de Goiás constitui-se como uma escola de extrema importância no 

estado, abrangendo um público de enorme diversidade e recebendo alunos das mais diferentes 

idades. Diante disso, torna-se explícita a relevância da atuação da psicologia escolar nesse 

contexto e principalmente a necessidade de estudo e problematização a respeito das diferentes 

óticas e perspectivas de intervenção.  
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BASE NACIONAL COMUM CURRICULAR: UMA POSSÍVEL 

ATUAÇÃO DO PSICÓLOGO NO ENSINO MÉDIO 

Eixo 2: A Educação e as novas possibilidades do/a psicólogo/a dentro da escola 
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Resumo 

O presente estudo, de natureza documental e bibliográfica,  tem como objetivo a análise da Base 

Nacional Comum Curricular (BNCC) para o Ensino Médio, etapa final da Educação Básica. Buscamos 

analisá-la a partir de alguns aspectos fundamentados nas teorias de Jean Piaget, Lev Vygotsky e Henri 
Wallon. O estudo consistiu também no desenvolvimento de práticas de atuação do psicólogo na escola 

para garantir a efetividade das propostas da BNCC, a partir das competências e habilidades 

socioemocionais recomendadas nesse documento. Buscamos compreender os aspectos subjetivos dos 

estudantes do Ensino Médio, pensando as especificidades dessa etapa do desenvolvimento, do contexto 
sociocultural, a fim de possibilitar seu desenvolvimento integral, formando-os para exercer sua 

cidadania, a partir do pensamento crítico, bem como prepará-los para o mercado de trabalho. Este estudo 

apontou a necessidade de pesquisas exploratórias sobre como a BNCC tem fundamentado e orientado 
práticas educativas e a atuação do psicólogo escolar no contexto atual.   

 

Palavras-chave 

Base Nacional Comum Curricular. Competências Socioemocionais. Ensino Médio. Atuação 

do Psicólogo Escolar. 

 

1. Introdução 

A Base Nacional Comum Curricular - BNCC (BRASIL, 2018) considera o Ensino 

Médio como sendo a etapa final da Educação Básica cuja estrutura pretende compreender a 

juventude em suas singularidades diversas e dinâmicas, pensando o jovem como participante 

ativo na sociedade em que está inserido. Além disso, a BNCC propõe uma educação que 
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possibilite uma formação igualitária para todas as crianças e adolescentes nos diferentes cantos 

do país, de forma a desenvolver um currículo único, estabelecendo habilidades e competências 

a serem alcançadas pelos jovens, a fim de formarem-se enquanto estudantes e cidadãos. 

As respectivas finalidades do Ensino Médio na contemporaneidade se orientam através 

das Leis de Diretrizes e Bases da Educação - LDB (BRASIL. Lei n° 9.394, de 20 de dezembro 

de 1996, Art. 35 ), que estabelece: 

 

I – a consolidação e o aprofundamento dos conhecimentos adquiridos no 

ensino fundamental, possibilitando o prosseguimento de estudos; 

II – a preparação básica para o trabalho e a cidadania do educando, para 
continuar aprendendo, de modo a ser capaz de se adaptar com flexibilidade a 

novas condições de ocupação ou aperfeiçoamento posteriores; 

III – o aprimoramento do educando como pessoa humana, incluindo a 

formação ética e o desenvolvimento da autonomia intelectual e do pensamento 
crítico; 

IV – a compreensão dos fundamentos científico-tecnológicos dos processos 

produtivos, relacionando a teoria com a prática, no ensino de cada disciplina. 
 

Nessa perspectiva, traçam-se metas para que a formação no Ensino Médio garanta a 

consolidação e o aprofundamento dos conhecimentos adquiridos. Busca ainda a preparação 

básica para o trabalho e a cidadania, o aprimoramento do educando como pessoa humana e a 

compreensão dos fundamentos científico-tecnológicos dos processos produtivos. 

Cabe destacar que o currículo do Ensino Médio é composto pela Base Nacional Comum 

Curricular e por itinerários formativos, estabelecendo flexibilidade e protagonismo juvenil, a 

qual seguindo as competências gerais da educação básica, se organiza por áreas do 

conhecimento (Linguagens e suas Tecnologias, Matemática e suas Tecnologias, Ciências da 

Natureza e suas Tecnologias, Ciências Humanas e Sociais Aplicadas). Para atingir esses 

objetivos, podemos nos orientar nas práticas pedagógicas e socioemocionais na escola em uma 

estreita relação com alguns autores da Psicologia, sendo trabalhados aqui Piaget, Vygotsky e 

Wallon. 

 Sendo assim, essa pesquisa busca explicitar algumas das possibilidades de inserção do 

psicólogo nas ações pedagógicas do Ensino Médio. Tal profissional, a partir do que é postulado 

pela BNCC, possui um papel fundamental para execução de um ensino que considere as áreas 

socioemocionais da juventude, pois traz consigo uma bagagem capaz de pensar questões acerca 
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da singularidade daqueles que constituem a esfera do Ensino Médio, e particularidades de cada 

contexto institucional. De acordo com Andaló (1984, p.46):  

 

Um trabalho eficiente nessa linha teria que partir de uma análise da 

instituição, levando em conta o meio social no qual se encontra e o tipo 

de clientela que atende, bem como os vários grupos que a compõem, 

sua hierarquização, suas relações de poder, passando pela análise da 
filosofia específica que a norteia, e chegando até a política educacional 

mais ampla.  

 

Por esse motivo, algumas propostas baseadas na BNCC e nas questões socioemocionais 

serão apresentadas a fim de explorar a inserção do psicólogo como mediador e catalisador dos 

processos escolares numa fase tão cara e decisiva para o jovem. 

 

2. Metodologia 

A presente pesquisa se refere a uma  revisão de literatura fundamentada em alguns 

autores da Psicologia do Desenvolvimento, estudados na disciplina de Psicologia da Educação 

2, licenciatura em Psicologia na Universidade Federal de Goiás. O trabalho consistiu em fazer 

uma análise do documento da Base Nacional Comum Curricular, especificamente no âmbito 

do Ensino Médio, direcionando-se à primeira vista para a relação da psicologia com as 

competências socioemocionais que devem ser desenvolvidas na formação da educação básica. 

A partir dessa análise, também se objetivou a elaboração de práticas para o psicólogo escolar e 

professor visando efetivar o processo de ensino-aprendizagem diante desse novo desafio. 

 

3. Resultados e Discussão 

Podemos fazer algumas relações da construção prática da educação no Ensino Médio 

afirmadas pela BNCC, em acordo com os teóricos que trabalharam o conceito de 

desenvolvimento e educação na psicologia, sendo eles respectivamente, Piaget, Vygotsky e 

Wallon.  

No primeiro inciso do referido artigo citado na LDB (BRASIL. Lei n° 9.394, de 20 de 

dezembro de 1996, Art. 35), temos a garantia de consolidação e aprofundamento dos 

conhecimentos adquiridos desde o Ensino Fundamental. Para além disso, esse movimento deve 
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acontecer com base nas necessidades, possibilidades e interesses dos estudantes trabalhando os 

desafios da sociedade contemporânea. 

Podemos relacionar o objetivo mencionado primeiramente com o ideal de inteligência 

para Piaget, entendido como capacidade de adaptação. Mesmo que não se tenham dados 

concretos sobre a idade constituinte de cada fase do desenvolvimento, na construção piagetiana 

e de acordo com a faixa etária dos estudantes dessa modalidade é esperado que sua cognição 

seja regida por operações formais, realizando operações mentais mais abstratas apropriando-se 

da lógica. Ao  afirmar que se deve “favorecer as atribuições de sentido às aprendizagens, por 

sua vinculação aos desafios da realidade” (PIAGET; INHELDER, 2002, p.135), estamos 

propondo um exercício de equilibração, de modo que o indivíduo através sucessivas situações 

de equilíbrio e  desequilíbrio possa  reformular seus esquemas e conceitos sobre determinados 

conteúdos. 

Para mais, também é mencionado como um dos fatores gerais para o desenvolvimento, 

a importância das trocas sociais no desenvolvimento da cognição. É enfatizado nas propostas 

referentes ao suporte da consolidação dos conhecimentos já adquiridos que eles devem ocorrer 

em grupo, pois é necessário “promover a aprendizagem colaborativa, desenvolvendo nos 

estudantes a capacidade de trabalharem em equipe e aprenderem com seus pares” (BRASIL, 

2018, p.465). Tais afirmações são próximas a Vygotsky (1994) que entende o desenvolvimento 

humano sobretudo através da mediação pela cultura. 

O terceiro inciso traz a garantia do aprimoramento do educando como pessoa humana, 

englobando o desenvolvimento da autonomia intelectual e do pensamento crítico (BRASIL. Lei 

n° 9.394, de 20 de dezembro de 1996, Art. 35). Temos atribuições que nos induzem a uma 

educação voltada para o desenvolvimento integral, quando é citada na BNCC, a necessidade  

de “conhecer-se e lidar melhor com seu corpo, seus sentimentos, suas emoções e suas relações 

interpessoais, fazendo-se respeitar e respeitar os demais” (BRASIL, 2018, p.  466). Podemos 

destacar, primeiramente, a atribuição de se trabalhar a afetividade como Henri Wallon (1975) 

aponta, sendo uma parte crucial a se observar no desenvolvimento humano, salientando assim 

como Vygotsky (1994), a importância das interações e das trocas sociais. Não basta apenas a 

apreensão da cultura socialmente valorizada, no estágio de puberdade e adolescência, o sujeito 

irá buscar a diferenciação com o outro, mas também conhecer-se em outros aspectos. 
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O quarto inciso se refere à garantia de compreensão dos fundamentos científico-

tecnológicos dos processos produtivos, ou seja, a clareza com que o docente trata os conteúdos 

específicos da área da tecnologia com uma visão voltada a sua aplicação prática no cotidiano 

dos estudantes. Conceitualmente, podemos apropriar essa ideia no questionamento sobre a 

linguagem por parte dos sujeitos (PIAGET; INHELDER, 2002). Nesse sentido, a BNCC 

enfatiza em alguns momentos, a discrepância dos conteúdos abordados em sala de aula para a 

realidade dos alunos, por assim dizer, não basta apenas conhecer o conteúdo tecnicamente, sem 

que este  seja internalizado aos esquemas de pensamento pré-estabelecido, criando relações 

entre os conceitos.  

Com o auxílio de tais teorias e após os resultados da análise foram pensadas algumas 

práticas vinculadas ao papel do psicólogo a partir da proposta da BNCC para o Ensino Médio, 

sendo estas: 

 

a) Rodas de Conversa Semanais 

 Partindo do ideal de diversidade e acolhimento, e pensando na participação política e 

social dos estudantes, na promoção do diálogo e da solução não violenta de conflitos, sugere-

se a criação de grupos de conversa semanais nos quais estudantes e professores possam discutir 

juntos acerca de temas diversos que englobam a juventude e suas vivências. 

 

b)  Tecnologia e Aprendizado 

 Através das redes sociais, os alunos analisariam casos de bullying, violência, exposição, 

fake news, assédio, etc. e produziriam reflexões e espaços para tomada de consciência acerca 

de como essa tecnologia tem sido utilizada. O professor, visto como um dos meios pelos quais 

a proposta educativa se concretiza, estaria sempre orientando as discussões de acordo com as 

competências específicas do ensino de ciências humanas sociais e aplicadas no Ensino Médio, 

presentes na BNCC. O psicólogo entraria também como um catalisador de reflexões 

proporcionando a conscientização dos papéis exercidos por todos os indivíduos inseridos na 

cultura digital. A partir das análises das redes sociais, por exemplo, poderia trazer  uma 

discussão sobre como um ato de violência cibernética pode afetar a psicologia dos indivíduos 

e sua formação. 
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c)  Plano de construção e produção do saber discente 

 Baseado no construto piagetiano sobre o papel central do interesse do estudante nas 

práticas pedagógicas, e também nas contribuições de Wallon para compreender o contágio pela 

esfera da afetividade, elaboramos tal proposta para que a atuação do psicólogo escolar seja 

também de suporte aos professores com o objetivo de uma ação coletiva de incentivo, em 

caráter não obrigatório, de produção científica por parte dos alunos considerando a sua 

autonomia, protagonismo e garantindo orientação. Partindo da integração entre o projeto de 

vida e iniciativas como as eletivas no Ensino Médio, caberia ao estudante elaborar um projeto 

individual ou coletivo e propor planos de ação para uma futura exposição dos resultados 

obtidos, podendo ser um trabalho técnico-científico, e/ou artístico. 

 

4. Considerações finais 

 Ao considerarmos a atuação do psicólogo da educação na implementação da BNCC, 

especificamente no Ensino Médio, podemos pensar numa ampla gama de possibilidades que, 

em nosso trabalho, foram guiadas pelos pensadores Jean Piaget, Lev Vygotsky e Henri Wallon. 

Dentre essas possibilidades, destacamos três que foram pensadas levando em conta os aspectos 

socioemocionais da Base Nacional Comum Curricular: rodas de conversa semanais; tecnologia 

e aprendizado; plano de construção e produção do saber discente. Essas propostas visam 

ampliar a atuação do psicólogo da educação no ambiente escolar considerando todas as partes 

envolvidas, de modo que esse profissional funcione como um mediador das ações escolares.  

       Por ser uma pesquisa bibliográfica, ficamos limitados à teoria hipotetizando como isso 

seria na prática. Sendo assim, pesquisas exploratórias para uma análise minuciosa de como a 

BNCC tem fundamentado e orientado as práticas educativas e os projetos de atuação do 

psicólogo no atual cenário educacional brasileiro poderiam nos garantir uma maior efetividade 

de tais propostas.  
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Resumo 

O conjunto de aprendizagens essenciais a serem desenvolvidas nas etapas e modalidades da 

educação básica é definido pela Base Nacional Comum Curricular (BNCC), documento 
norteador de todo o sistema e rede de ensino no Brasil. Em sua terceira versão, a BNCC inclui 

dez competências gerais essenciais, além das específicas, nas quais estão incluídas cinco 

competências socioemocionais, autoconsciência, autogestão, consciência social, habilidades de 
relacionamento e tomada de decisão, feita pelo estudo em educação socioemocional (SEL - 

Social Emotional Learning). Buscamos analisar de forma crítica o documento e apresentar 

contribuições dos teóricos interacionistas como Jean Piaget, Henri Wallon e Lev Vygotsky. Os 

levantamentos apontam que não pode haver distinção entre os aspectos cognitivo e emocional, 
visto que se relacionam e se integram, além de ser necessário considerar as possibilidades que 

o aluno possui dentro do estágio de desenvolvimento no qual se encontra e no meio social em 

que está inserido. 

 

Palavras-chave 

Competências Socioemocionais. Base Nacional Comum Curricular. Psicologia da Educação. 

 

1. Introdução 

A Base Nacional Comum Curricular (BNCC) é um documento normativo que define o 

conjunto de aprendizagens essenciais que os alunos devem desenvolver ao longo das etapas e 

modalidades da Educação Básica. Segundo consta na Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional (LDB, Lei nº 9.394/1996), esse documento deve nortear os currículos de todos os 

sistemas e redes de ensino da Unidade Federativa (BRASIL, 2018). A BNCC define 

competências como sendo a mobilização de conhecimentos, habilidades, atitudes e valores úteis 

em relação às demandas complexas da vida cotidiana, do pleno exercício da cidadania e do 
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mundo do trabalho. Além de estabelecer as competências específicas de cada campo disciplinar 

das etapas do ensino básico, o documento também descreve dez competências gerais essenciais 

que articulam-se no desenvolvimento das competências específicas. Essas competências gerais 

explicitam o compromisso da educação brasileira com a formação humana integral e com a 

construção de uma sociedade justa, democrática e inclusiva (BRASIL, 2018). 

 

2. Metodologia 

Realizamos uma pesquisa bibliográfica, seguindo as etapas inerentes a esse tipo de 

pesquisa. Objetivando realizar uma análise crítica do texto veiculado no documento da BNCC, 

dando ênfase ao desenvolvimento das competências socioemocionais. Para essa discussão, 

buscamos apontar a contribuição dos principais teóricos interacionistas estudados pela 

Psicologia da Educação. 

O processo de levantamento de dados ocorreu nas plataformas digitais Scielo, Pepsico, 

Google Acadêmico, sendo adotadas as seguintes palavras-chave e filtros: Competências 

socioemocionais, Currículos socioemocionais e Interacionismo. Foram selecionados artigos na 

área de psicologia e educação, dando preferência àqueles que apresentassem um viés crítico e 

enfatizassem contribuições dos teóricos mencionados. 

Com a delimitação da literatura a ser estudada, a leitura dos documentos selecionados 

foi dividida em cinco etapas que, segundo Lima (2007), são a leitura de reconhecimento do 

material bibliográfico, leitura exploratória, leitura reflexiva e leitura interpretativa. Neste 

processo de leitura e anotações deu-se a interpretação e sistematização dos textos selecionados 

em busca de compreender a problemática proposta. 

  

3. Resultados e Discussão 

Na literatura sobre habilidades socioemocionais, encontramos que nos últimos anos 

muito material foi produzido, tanto textos que defendem a construção em massa de currículos 

socioemocionais, quanto materiais que apontam uma preocupação com esse aumento. Algumas 

questões são centrais nessa discussão. No que se baseiam ao propor um padrão geral de 

personalidade para sujeitos distintos? Qual é a visão de educação defendida? Por que alguns 
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projetos sugerem a separação cognitiva da emocional? Dentre outras questões, nos chama a 

atenção o aumento de uma lógica neoliberal na educação. 

No que tange à problematização sobre qual modelo de personalidade esses estudiosos 

se baseiam, Smolka et.al (2015) nos alerta sobre não haver um consenso neste campo, tendo na 

Psicologia diversas teorias da personalidade, encontramos currículos sobre habilidades 

socioemocionais eleger a teoria do Big Five como “[...] traços fundamentais da personalidade” 

(SMOLKA et. al., 2015, p. 229). Ou seja, de acordo com os teóricos que defendem esse modelo, 

existe “[...] a possibilidade de uma personalidade replicável em diversos países e diferentes 

culturas, apresentando cinco variáveis universais: extroversão, agradabilidade, 

conscienciosidade, neuroticismo e abertura à experiência” (SMOLKA et. al., 2015, p. 225). 

Sendo este modelo de personalidade a base para a construção de currículos socioemocionais, 

defendendo esses cinco traços como características fundamentais na personalidade, o que dizer 

dos sujeitos que ao serem avaliados não os apresentarem? Essa possibilidade nos alerta para 

uma possível estigmatização de alunos que podem não vir a apresentar esse padrão de 

comportamento, visto como o ideal para ser bem sucedido na vida futura. 

Outro ponto que nos chama atenção é a sugestão de separação do aspecto cognitivo da 

parte emocional. Apoiando na teoria psicogenética de Henri Wallon, discutimos a 

impossibilidade dessa separação, uma vez que esse teórico estuda os domínios funcionais 

(conjunto afetivo, ato motor, cognitivo, a pessoa). Tais conceitos explicam o psiquismo, nos 

mostrando que não é viável a separação do sujeito em partes, sendo fundamental a compreensão 

desses quatro domínios, para entender a pessoa. Smolka et. al (2015), ao analisar um projeto 

para trabalhar as emoções socioemocionais produzido pelo instituto Ayrton Senna, afirma que 

apesar de reconhecer relações entre a parte cognitiva e as competências socioemocionais, ainda 

no mesmo material há uma ênfase na possibilidade de ocorrer uma divisão dessas partes ao 

serem avaliadas. As autoras nos apresentam “[...] e, sem maiores considerações, os proponentes 

do instrumento, embora reconhecendo a relevância de ambas, enfatizam a separação das 

mesmas” (SMOLKA et. al., 2015, p. 232). 

Nos parece que independentemente do contexto social e econômico do aluno, este deve 

ao final, apresentar esse padrão de personalidade, favorecendo um discurso meritocrático, 

vigente na sociedade. Há uma culpabilização do aluno por não conseguir alcançar o sucesso 

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
https://www.google.com/search?safe=active&bih=828&biw=1229&rlz=1C1ASUM_enBR893BR893&hl=pt-BR&sxsrf=ALeKk01O70XQMtkPNm1FZBO563thV7SHeQ%3A1613151279331&ei=L7wmYNHeE5ux5OUPx_S4cA&q=faculdade+de+educa%C3%A7%C3%A3o+ufg+endere%C3%A7o+e+telefone&oq=faculdade+de+educa%C3%A7%C3%A3o+ufg&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAEYADIECCMQJzIICAAQxwEQrwEyBggAEAUQHjIGCAAQBRAeMgYIABAIEB4yBggAEAgQHjIGCAAQCBAeMgIIJjoHCCMQsAMQJzoHCAAQRxCwAzoKCAAQxwEQrwEQDToICAAQCBAHEB46CAgAEAcQBRAeUMrWClj25wpg4voKaAJwAngAgAGBAogBsweSAQMyLTSYAQCgAQGqAQdnd3Mtd2l6yAEJwAEB&sclient=gws-wiz
https://fe.ufg.br/


134 

 

 

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/ 

que os currículos socioemocionais defendem, ou ainda, por não conseguir empreender e 

trabalhar no seu projeto de vida como esperado. 

Outra questão importante a ser considerada é a realidade do ensino público brasileiro. 

Salas cheias de alunos, professores com extensa carga horária de trabalho, desmotivados, baixos 

salários, bem como o não investimento em formação continuada, necessária para uma prática 

eficaz no processo de ensino-aprendizagem. Será que neste cenário os professores se 

consideram preparados, com conhecimento técnico e teórico, para trabalhar e avaliar as 

competências socioemocionais? Isso endossa a necessidade de profissionais da psicologia 

dentro da escola. 

É possível apontar contribuições para o desenvolvimento de currículos 

socioemocionais, a partir das teorias de Piaget, Wallon e Vygotsky. As competências 

socioemocionais são trabalhadas em todas as dez competências gerais da Base Nacional 

Comum Curricular. De acordo com o artigo publicado pelo Ministério da Educação no site da 

BNCC, Competências socioemocionais como fator de proteção à saúde mental e ao bullying, 

as competências socioemocionais foram desenvolvidas a partir do estudo em educação 

socioemocional (SEL - Social Emotional Learning), que define cinco competências 

emocionais: 

1. Autoconsciência: conhecimento de cada pessoa sobre si mesmo, seus pontos fortes e 

limitações, sempre se voltando para a otimização; 

2. Autogestão: diz respeito ao gerenciamento eficiente do estresse e outros impulsos 

emocionais, bem como ao estabelecimento de metas próprias; 

3. Consciência social: exercício da empatia e reconhecimento da diversidade; 

4. Habilidades de relacionamento: habilidade de ouvir o próximo, se expressar clara e 

objetivamente, cooperação com o coletivo e resistir à pressão social inadequada; 

5. Tomada de decisão responsável: diz respeito à tomada de decisões de pessoas partindo 

das normas e princípios éticos da sociedade.     

 Nas dez competências gerais estabelecidas pela BNCC, principalmente as competências 

de número 8, 9 e 10, podemos claramente identificar a influência dos cinco itens citados acima. 

Nesse sentido, a partir das teorias interacionistas do desenvolvimento de Jean Piaget, Henri 

Wallon e Lev Vygotsky, podemos entender melhor a contribuição da Psicologia da Educação 

na implementação da Base Nacional Comum Curricular.   

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
https://www.google.com/search?safe=active&bih=828&biw=1229&rlz=1C1ASUM_enBR893BR893&hl=pt-BR&sxsrf=ALeKk01O70XQMtkPNm1FZBO563thV7SHeQ%3A1613151279331&ei=L7wmYNHeE5ux5OUPx_S4cA&q=faculdade+de+educa%C3%A7%C3%A3o+ufg+endere%C3%A7o+e+telefone&oq=faculdade+de+educa%C3%A7%C3%A3o+ufg&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAEYADIECCMQJzIICAAQxwEQrwEyBggAEAUQHjIGCAAQBRAeMgYIABAIEB4yBggAEAgQHjIGCAAQCBAeMgIIJjoHCCMQsAMQJzoHCAAQRxCwAzoKCAAQxwEQrwEQDToICAAQCBAHEB46CAgAEAcQBRAeUMrWClj25wpg4voKaAJwAngAgAGBAogBsweSAQMyLTSYAQCgAQGqAQdnd3Mtd2l6yAEJwAEB&sclient=gws-wiz
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 A epistemologia genética de Piaget estuda como o indivíduo constrói o conhecimento, 

quais são os processos necessários para essa construção, por meio da ação no ambiente. Piaget 

(1974), aponta os fatores essenciais para o desenvolvimento cognitivo, sendo eles a maturação, 

a experiência ativa, a interação social e o processo de equilibração. No texto sobre a evolução 

dos métodos de ensino, Piaget (2008) tece críticas ao ensino escolar tradicional baseado na 

transmissão de conhecimento professor-aluno. Podemos inferir que pela percepção piagetiana 

a escola não deve se basear nessa transmissão do conhecimento, mas ser a responsável por 

organizar situações de desequilíbrio no aluno, para que este por meio da ação construa o 

conhecimento. 

No que diz respeito ao desenvolvimento das competências socioemocionais, 

encontramos contribuições piagetianas, quando este afirma que o professor deve desenvolver 

atividades voltadas para a construção dessas habilidades tendo em mente o processo 

maturacional do aluno. Com esse objetivo, o professor precisa ter conhecimento dos estágios 

que Piaget propõe sobre o desenvolvimento da inteligência, para desenvolver atividades 

adequadas a cada idade. 

A teoria de Wallon contribui com a distinção entre emoção e afetividade. A emoção é 

compreendida como a exteriorização da afetividade por meio da expressão corporal e motora, 

enquanto a afetividade é a capacidade do ser humano ser afetado pelo mundo externo e interno 

e por sensações agradáveis ou não (WALLON, 1975). A emoção se encontra na passagem do 

mundo orgânico para o social, está na origem da consciência e permite o acesso à linguagem e 

à cultura. Ademais, a emoção possui relação de oposição e filiação com a atividade intelectual 

e por sua vez, com a razão (ABED, 2016). 

Os princípios da predominância funcional, alternância funcional e integração funcional 

permitem a compreensão de que o desenvolvimento ocorre por diferenciações e integrações 

entre os conjuntos funcionais afetivo, ato motor, cognitivo e a pessoa (MAHONEY; 

ALMEIDA, 2005). Deste modo, cada estágio de desenvolvimento possui determinadas 

características que permitem compreender como o sujeito se encontra em relação ao mundo, ou 

seja, se está mais voltado para o conhecimento de si mesmo ou para o conhecimento do mundo 

externo. (MAHONEY; ALMEIDA, 2005)  

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
https://www.google.com/search?safe=active&bih=828&biw=1229&rlz=1C1ASUM_enBR893BR893&hl=pt-BR&sxsrf=ALeKk01O70XQMtkPNm1FZBO563thV7SHeQ%3A1613151279331&ei=L7wmYNHeE5ux5OUPx_S4cA&q=faculdade+de+educa%C3%A7%C3%A3o+ufg+endere%C3%A7o+e+telefone&oq=faculdade+de+educa%C3%A7%C3%A3o+ufg&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAEYADIECCMQJzIICAAQxwEQrwEyBggAEAUQHjIGCAAQBRAeMgYIABAIEB4yBggAEAgQHjIGCAAQCBAeMgIIJjoHCCMQsAMQJzoHCAAQRxCwAzoKCAAQxwEQrwEQDToICAAQCBAHEB46CAgAEAcQBRAeUMrWClj25wpg4voKaAJwAngAgAGBAogBsweSAQMyLTSYAQCgAQGqAQdnd3Mtd2l6yAEJwAEB&sclient=gws-wiz
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Com isso, as atividades a serem realizadas pelo professor devem ser tomadas 

considerando os aspectos presentes nos estágios de desenvolvimento que o sujeito se encontra, 

compreendendo quais aspectos objetivos ou subjetivos apresentam a criança e o adolescente.  

Pela perspectiva histórico-cultural, nascemos com o aparato fisiológico, sendo 

necessário a interação com a cultura para desenvolvermos características necessárias que nos 

diferencia dos animais. Somente por meio da cultura, seus símbolos e instrumentos que os 

processos de funcionamento psicológico são desenvolvidos, nomeados como funções 

psicológicas superiores. Especialmente, a aquisição da linguagem como um componente 

fundamental no processo de desenvolvimento das funções psicológicas superiores, 

apresentando um salto significativo no psiquismo humano. 

 Fazendo um recorte para o processo de ensino-aprendizagem, encontramos na obra 

vygotskyana um importante conceito a ser destacado: Zona de desenvolvimento proximal.  

Vygotsky (1991) o divide em dois níveis, sendo:  

1. Nível de desenvolvimento real: caracterizado por aquilo que o indivíduo é capaz de 

fazer sozinho, ou seja, as conquistas que já foram efetivadas, 

2. Nível de desenvolvimento potencial: aquilo que o sujeito hoje consegue fazer com a 

ajuda de outro, tendo as capacidades em vias de serem construídas/efetivadas. 

Assim, podemos inferir que a função da escola é atuar no que Vygotsky chama de zona 

de desenvolvimento proximal, devendo o educador exercer sua função de modo a favorecer a 

aprendizagem. 

 

4. Considerações finais 

Enfatizamos a importância da crítica ao que está sendo produzido no campo educacional 

voltado para as chamadas novas competências para o século XXI, as características defendidas 

como universais, problematizar essa lógica utilitarista da educação. Será que a escola se reduz 

à preparação do sujeito para o mercado de trabalho? É só isso que devemos nos preocupar ao 

elaborar currículos escolares? Qual o projeto de educação que defendemos? É preciso saber se 

a forma como estão sendo produzidos os currículos favorece o desenvolvimento das 

competências socioemocionais, por todos os alunos da rede básica de ensino. Se os professores 

se sentem preparados com conhecimento teórico para trabalhar esses conteúdos. E, a 

necessidade do profissional de psicologia no âmbito escolar para contribuir com tal proposta. 

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
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Partindo das discussões realizadas por Piaget, Wallon e Vygotsky, sobre o desenvolvimento 

humano e o processo de ensino-aprendizagem, podemos concluir que as competências 

socioemocionais não devem ser tratadas separadamente das competências específicas 

(cognitivas), tampouco devem ser negligenciadas, uma vez que o desenvolvimento de ambas é 

integral e inter-relacionado. 
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Resumo 

Defronte os revezes da prática em Psicologia Escolar no contexto pandêmico as autoras 

buscam compartilhar os caminhos possíveis construídos ao longo do estágio no Instituto 
Federal de Goiás, a fim de colaborar com as discussões sobre as possibilidades e dificuldades 

da atuação no ensino remoto emergencial. Partindo do relato de experiência, são traçadas 

ponderações sobre os impedimentos institucionais, a realidade socioeconômica dos 

estudantes, o cenário de crise sanitária e política, as expectativas e frustrações das estagiárias 
em um diálogo embasado pela perspectiva da psicologia escolar crítica. Portanto, ao 

considerarem os alunos e servidores como sujeitos forjados por condições objetivas concretas, 

as estagiárias não podiam escapar ao cenário de sofrimento que marcou 2020, no entanto não 
se omitiram da urgente tarefa de construir espaços de fortalecimento coletivos e individuais 

para a resistência à tais períodos. 

 

Palavras-chave 

Estágio. Ensino Remoto Emergencial. Psicologia Escolar. Pandemia. 

 

1. Introdução 

O presente trabalho se configura como um relato de experiência do Estágio 

Supervisionado em Processos Psicossociais I do curso de Psicologia da Universidade Federal 

de Goiás (UFG). Conforme a Lei Nº 11.788 de agosto de 2008 o estágio se caracteriza como 

um processo educativo escolar supervisionado e que visa o aprendizado de competências 

próprias de uma dada atividade profissional. É uma interface entre atividades acadêmicas  e 

profissionais, já que os estagiários devem estar “vinculados e frequentando o ensino regular em 

instituições de educação superior, de educação profissional, de ensino médio, de educação 
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especial ou os anos finais do ensino fundamental, na modalidade profissional da educação de 

jovens e adultos” (BRASIL, 2008, p.1).   

Assim, este trabalho propõe dialogar com as teorias que fundamentaram a práxis das 

estagiárias, revelando questionamentos, afetos e aprendizados vivenciados no dia-a-dia da 

realização desse processo. Para tanto, serão abordados os processos de concepção, elaboração 

e execução das ações a fim de evidenciar os pontos de convergência e divergência entre teoria 

e prática.  

O estágio foi composto por 20 horas semanais, as quais foram divididas entre as 

atividades de estudos, de observação participante em um Instituto Federal de Educação, Ciência 

e Tecnologia localizado na cidade de Goiânia. Todas as atividades foram desenvolvidas durante 

o período letivo do primeiro semestre do ano de 2020 e orientaram-se tanto para a compreensão 

das tensões presentes na instituição educativa observada, como para os desafios e possibilidades 

de atuação enquanto estagiárias de Psicologia Escolar. 

A Psicologia Escolar é uma área que vem se desenvolvendo junto à história da própria 

Psicologia enquanto ciência e profissão no Brasil. Antunes (2001) discute a história da relação 

entre Psicologia e Educação, que tem sido constituída por momentos de conflitos, conquistas, 

questionamentos, rupturas e continuidades. A Psicologia entrou nas escolas, normais e 

especiais, apresentando intervenções cujo foco era o sujeito que aprende, a partir de 

perspectivas individualizantes, biologicistas e adaptativas, conforme Marinho Araújo e 

Almeida (2014).  

Apesar da luta, nas últimas décadas, por uma Psicologia Escolar e Educacional que 

considere o sujeito e sua constituição social, rompendo com as posições individualizantes e 

descontextualizadas (PATTO, 1999; MARINHO-ARAÚJO & ALMEIDA, 2014; SOUZA, 

2007) ainda permanecem muitas dúvidas acerca do papel do psicólogo escolar, o que gera 

demandas que não são da alçada desse profissional. É certo que parte da dificuldade de 

estabelecer as funções do psicólogo escolar se deve à visão clínica, medicalizante e 

quantificadora que se consolidou ao longo da história de inserção do psicólogo nas instituições 

educacionais no Brasil (MOREIRA, GUZZO, 2014). Por isso, fortalecer a perspectiva de uma 

psicologia escolar que considera o indivíduo em sua realidade política, social, pessoal e 

institucional, pressupõe, antes, fortalecer a formação em uma abordagem crítica com 

fundamentos na sócio-histórica. 
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 Moreira e Guzzo (2014) assinalam o trabalho nesse campo é árduo por exigir que o 

psicólogo reafirme e esclareça constantemente seu papel, uma vez que ainda existe uma lacuna 

entre o que os educadores e familiares esperam do profissional e suas funções reais.. Tendo isso 

em vista, o atual trabalho se propõe a expor alguns tópicos após uma visita a campo, para 

embasar, posteriormente, a discussão sobre a psicologia escolar nesta instituição. Os dados 

obtidos permitem discorrer sobre as possibilidades e dificuldades na atuação do profissional, e 

correlacionar com os argumentos apresentados pelos principais teóricos da área. 

 

2. Metodologia 

 As intervenções psicossociais tiveram por sustentáculo a Psicologia Escolar Crítica, 

aqui tomada em concordância com a definição desenvolvida por Moreira e Guzzo (2014): tem 

por característica principal o olhar histórico-dialético sobre o sujeito-educando, isto é, 

considera-se o indivíduo como constituído e constituinte da realidade, e por isso só pode ser 

compreendido a partir dos traços sociais que o compõem e que por ele são compostos. As ações 

tiveram por método tanto rodas de conversa quanto escutas ativas individualizadas.  

As rodas de conversa se apresentam como “dispositivos de construção dialógica, as 

rodas produzem conhecimentos coletivos e contextualizados, ao privilegiarem a fala crítica e a 

escuta sensível, de forma lúdica, não usando nem a escrita, nem a leitura da palavra, mas sim a 

leitura-ação das imagens e dos modos de vida cotidianos.”(SAMPAIO, 2014, p. 1301). 

Portanto, as estagiárias optaram por esse modelo de intervenção, dentre outros motivos, por dar 

voz à comunidade institucional, permitir que essa comunidade reconhecesse seu potencial para 

a produção de conhecimentos e colaborar com o processo de conscientização sobre o próprio 

contexto e experiências. 

A escuta ativa foi desenvolvida como espaço individual a fim de acolher as expressões 

afetivas dos sujeitos (experiências, vivências, angústias, expectativas, dificuldades, etc.) diante 

dos desafios impostos pela pandemia da Covid 19 (ERE, saúde mental, etc); incentivar a 

continuidade dos estudos refletindo sobre as possibilidades no ERE, estratégias de estudos, 

organização da rotina em casa, dicas de vídeos, aplicativos etc.; informar sobre as ações e 

programas desenvolvidas pela CAE para apoio aos discentes nesse momento de pandemia.   
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3. Resultados e Discussão 

A pandemia de COVID-19 e ensino remoto 

O estágio teve início em março de 2020, quando iniciou o primeiro semestre do ano 

letivo. No primeiro contato com o campo, nós o visitamos junto à professora orientadora e a 

psicóloga preceptora, na ocasião éramos três estagiárias e tivemos a oportunidade de andar pelo 

campus e conhecer alguns dos profissionais que lá atuam.  Contudo, após duas semanas o 

estágio foi abruptamente interrompido após o Decreto Estadual nº 9.633, de 13 de março de 

2020, que dispõe sobre a decretação de situação de emergência na saúde pública do Estado de 

Goiás em decorrência da pandemia de COVID-19 e suspende as aulas presenciais em toda a 

educação e da Resolução 12/2020 - REI-CONSUP/Reitoria/IFG, de 23 de março de 2020 que 

suspendeu o calendário acadêmico do Instituto Federal de Goiás. Diante disso, a Universidade 

Federal de Goiás e o Instituto Federal de Goiás estiveram com suas atividades de ensino 

suspensas - até o mês de setembro, quando houve a retomada das aulas a partir de um Ensino 

Remoto Emergencial (ERE).  

Um novo horizonte emergiu a partir de um contexto social constituído de incertezas e 

transformações causado pela pandemia de COVID-19, uma doença letal e que atravessou a 

educação por meio de um decreto de interrupção nas aulas e provocou isolamento social. Diante 

disso, o estágio teve que ser repensado e reorganizado. O ensino remoto foi uma medida adotada 

por muitas escolas para dar continuidade ao ano letivo, assim, as aulas continuaram de forma 

não presencial e online. Essa mudança na organização da escola diante de uma situação 

emergencial nos convoca a refletir qual o papel da escola e da educação e o que o psicólogo 

escolar pode fazer nesse contexto de crise.  

Nenhum dos projetos pensados anteriormente foram executados devido a suspensão das 

aulas e quando houve o retorno ao estágio no modelo de Ensino Remoto Emergencial todas as 

ações foram repensadas.  

Não seria possível o contato direto com os alunos e servidores e esse foi um dos maiores 

desafios previstos. Foi necessário, portanto, criar espaços para que houvesse encontros. Devido 

ao contexto pandêmico e de isolamento social, desejava-se proporcionar um espaço de 

acolhimento, escuta ativa, compartilhamento de experiências e reflexões quanto à organização 

dos estudos, saúde e convivência na modalidade ERE. A partir das escutas seriam feitos 
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encaminhamentos e mapeamento das demandas escolares durante o período de pandemia. Para 

isso, foram elaborados dois projetos para proporcionar tal espaço; um que possibilitasse 

encontros coletivos e outro que viabilizasse escutas individuais.  

Concebeu-se o Plantão Psicológico como espaço fixo de atendimento aos discentes e 

servidores para breve escuta e acolhimento. As conversas ocorrem por hora marcada via 

formulário, tendo no máximo 30 minutos de duração, sendo realizado sempre por uma dupla 

de estagiárias. A experiência de escutar foi uma das mais marcantes e angustiantes do semestre, 

posto que as estagiárias entraram em contato direto com sofrimentos advindos do cenário de 

crise sanitária, política e econômica. Das escutas feitas ficou evidente as diversas maneiras de 

expressão do sofrimento; ele se escancara, se envergonha, às vezes chega tímido, outras tantas 

não se reconhece como sofrimento. Muitas das falas e queixas não foram relacionadas à escola, 

foram sobre preocupação com os filhos, sobre luto, sobre solidão, sobre impotência ante 

debilidades orgânicas, sobre auto exigências, sobre raiva, sobre a tristeza e a incerteza que 

acompanha o desemprego. Houve choros, confidências, risos, silêncio… Outros tantos vieram 

dizer do desconforto gerado pelas novas condições de aprendizagem; sobre o espaço para 

estudar, compartilhamento das tecnologias, dificuldade de acesso às informações, inadaptações 

a nova rotina, cobranças de professores e pais, falta de prazer no dia a dia, a saudade da 

convivência, frustração com os alunos. Foram atendidos alunos do ensino médio, EJA, ensino 

superior, dos cursos de especialização e professores do técnico-integrado. 

O segundo projeto teve por objetivo a construção de um espaço em que alunos e 

servidores refletissem e se inteirassem  sobre temáticas intrínsecas ao cotidiano na instituição e 

o contexto social comum, buscou-se um modelo em que os participantes se coloquem enquanto 

sujeitos que vivenciam os assuntos  propostos. Por isso foi escolhida a roda de conversa, método 

justificado no tópico metodologia. 

 Com esses objetivos foram realizadas três rodas de conversa, espaçadas 

quinzenalmente. Pretendeu-se, de maneira geral, desenvolver intervenções psicossociais com o 

objetivo de contribuir com a comunidade acadêmica para os debates e reflexões acerca dos 

processos educativos no contexto da pandemia de COVID 19.  

 O primeiro encontro “Minhas aulas voltaram, e agora? Como Estudar na 

pandemia?”, teve por objetivo discutir os impactos da pandemia no processo de ensino-

aprendizagem; incentivar a continuidade dos estudos refletindo sobre as possibilidades no ERE, 
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além de apresentar estratégias de estudos, de organização da rotina em casa, dicas de vídeos, 

aplicativos, entre outros. A segunda roda “Minhas aulas voltaram, e agora? pensando as 

relações com a família”, teve por finalidade proporcionar escuta ativa e reflexões acerca da 

situação de isolamento social em decorrência da pandemia de COVID 19 e seus impactos para 

as relações interpessoais com os familiares, além de refletir e ressignificar acerca das mudanças 

sociais quanto aos espaços da vida pública e privada, e seus impactos no processo de ensino e 

aprendizagem dos alunos. O terceiro encontro, “Minhas aulas voltaram, e agora? Pensando 

a relação entre tecnologias, educação e saúde mental”, oportunizou um espaço de reflexão 

quanto ao papel das TICs no contexto da pandemia de COVID 19, pensar a relação com o ERE, 

além de seus impactos para os processos cognitivos (atenção, concentração e memória) e a 

saúde mental.  

No final de novembro a equipe de psicologia da CAE esteve presente nos Conselhos de 

Classe e pode-se ter uma noção mais geral sobre as relações institucionais e sobre a realidade 

dos professores. Participar dos conselhos foi de fundamental importância para as estagiárias 

compreenderem as pressões, frustrações e dificuldades dos professores. Os sentimentos de 

desvalorização, abandono, solidão no momento do trabalho foram citados com frequência. E 

por esse motivo, foi realizado um projeto com os professores. 

 

4. Considerações finais 

  O estágio em psicologia escolar nos coloca face a face não apenas às exigências 

pertencentes ao campo, como também ao contexto que permeia e constitui a instituição, e que 

a princípio, sob um olhar descuidado, não tem a ver com assuntos escolares. O ano de 2020 

invadiu o espaço educacional com inúmeras questões particulares que, por suas vezes, ganham 

sentido quando compartilhadas e elaboradas no coletivo. À espreita da atuação estava sempre 

o desejo por soluções, por respostas que em verdade não podiam existir senão pela tomada de 

consciência dos próprios sujeitos-protagonistas das intervenções, inclusive sobre a 

possibilidade de uma não-solução.  

O desafio, portanto, era criar tais espaços para a tomada de consciência sobre as 

possibilidades e impossibilidades, seja em assuntos de ensino-aprendizagem, seja em assuntos 

particulares-afetivos. Para tanto, o estudo constante e a supervisão se fizeram indispensáveis 
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para que a prática das estagiárias não se reduzisse a receituários milagrosos e nem tão pouco 

ações infrutíferas. 

Compartilhar as experiências através desse trabalho faz parte de uma elaboração 

conjunta acerca dos fatos ocorridos no ano pandêmico, e por conseguinte representa mais uma 

pauta no diálogo sobre a realidade da Educação no Brasil, expondo as condições de trabalho 

dos servidores, professores, condições de aprendizagem dos educandos, e portanto, diz respeito 

à formação dos sujeitos, ao direito de exercício à cidadania e o acesso à dignidade e à educação 

de qualidade. 
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DISTÂNCIAS E APROXIMAÇÕES DIANTE DAS TELAS: 

DESAMPARO E PRIVACIDADE NO ENSINO REMOTO 

EMERGENCIAL 

 
Eixo 2 - A Educação e a novas possibilidades do(a) psicólogo(a) dentro da escola. 

Danielle Cristina Silveira Santos,  

Karinny Gonçalves da Silva, 

 Jordana de Castro Balduino Paranahyba 

 

1. Introdução 

Este trabalho diz respeito à disciplina de “Estágio Supervisionado - Formação de 

professor em Psicologia I”. Em 2020, tal atividade precisou ser reformulada devido à pandemia 

e consequentemente à implementação do Ensino Remoto Emergencial (ERE), depois da 

decisão de acordo com a resolução CONSUNI 2020 UFG e com a Instrução Normativa SETI 

01, de 27 de maio de 2020 que define as Tecnologias Digitais de Comunicação e Informação 

(TDIC) institucionais na UFG. 

Pensando a formação de profissionais na universidade, entende-se que, seu princípio, 

estaria na compreensão dos textos, questionamentos, reflexões e debates, objetivando o sentido 

das discussões, contrapondo-se à instrumentalidade, afirmando-se como espaço legítimo de 

formação em nossa sociedade. Entretanto, com o desenvolvimento do capitalismo, a 

universidade tornou-se também uma instituição organizadora do mundo de poder e dos 

negócios, segundo a lógica instrumental capitalista de produção e consumo (COELHO, 2018).  

O estágio supervisionado de licenciatura em Psicologia, então, constitui-se como um 

espaço em que, após uma análise crítica e histórica sobre as relações entre Psicologia e 

Educação, teoria e prática, e as consequências destas discussões para a práxis docente, há a 

possibilidade de uma atividade formadora de estágio como uma experiência investigativa e de 

produção de conhecimento (SANTOS & PARANAHYBA, 2018).   

2. Objetivos 

Sendo assim, esse trabalho tem como objetivo analisar as questões de privacidade diante 

das telas no ensino remoto emergencial, questionando se tal aspecto possibilita distanciamentos 

e/ou aproximações para uma formação humana, crítica e autônoma. 
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3. Materiais e métodos 

 As metodologias utilizadas foram leituras sistemáticas da bibliografia selecionada, 

aulas expositivas dialogadas; trabalhos em grupo e/ou individuais; seminários; leitura 

orientada; resumos de livros; debates e discussões de artigos, livros e filmes. Assim sendo, as 

aulas síncronas foram conduzidas de forma dialogada, com o uso de slides como recurso 

pedagógico e aplicação de questionários para a pesquisa. 

4. Resultados 

Nas respostas dos questionários aplicados aos estudantes do núcleo livre, percebemos 

que, nas perspectivas deles, a disciplina realizou seu objetivo formativo, mesmo que a maioria 

não tenha se sentido confortável com as câmeras. Entretanto, na disciplina de Psicologia da 

Educação I, percebemos alguns entraves, posto pelos alunos em relação à aquisição do 

conhecimento, por considerarem que o ensino remoto demanda deles maior comprometimento 

e concentração, sendo isso, algo que muitos não conseguiam desempenhar por estarem em casa 

cercados de distrações à todo momento.  

Enquanto na disciplina de Psicologia da Educação I, manter as câmeras desligadas pode 

ter sido um fator de maior ocorrência de distrações para esses alunos, ao terem que dividir sua 

atenção com outras questões para além da aula, impedindo-os de assimilar bem o conteúdo que 

estava sendo passado. Mesmo assim, vários relatos foram positivos e consideraram que o 

conteúdo da disciplina estava colaborando na aprendizagem.   

5. Considerações finais 

Entretanto, imersas em uma situação que se presentifica com certas ausências, alguns 

aspectos da sala de aula se tornam mais evidentes. A tensão entre aproximação de todos à vida 

privada de cada um e o distanciamento frente às câmeras desligadas, demonstram a importância 

das relações e de suas interações presencialmente, além da resistência que frequentemente pode 

surgir diante da exposição da vida privada dos alunos. Não obstante, isto mostra que o ensino 

remoto está longe de um ideal de formação, mas é possível que tenha alcançado seu objetivo 

diante de sua principal característica: ser emergencial.  
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EDUCAÇÃO EM SEXUALIDADE: UMA PROPOSTA 

CRÍTICA E INTERDISCIPLINAR 

Eixo 2: A Educação e a novas possibilidades do/a psicólogo/a dentro da escola 

 

Ana Laura Brasil Peralta7 ,Marisa de Medeiros Ferreira8, Beta M. X. Reis9 

 

Resumo 

Este trabalho é um relato de experiência sobre o projeto de Educação em Sexualidade realizado 

desde 2019 no CEPAE/UFG nas turmas do nono ano do Ensino Fundamental por profissionais 

e estagiários(as) de psicologia, antropologia e história. Nosso objetivo é subsidiar as 

intervenções em psicologia escolar pautadas em um viés crítico e interdisciplinar de Educação 
Sexual. O trabalho com os(as) estudantes acontece semanalmente e são utilizados recursos 

variados, da ciência, da arte, da comunicação etc para fundamentar uma discussão livre e plural 

entre todos(as). Como resultado, podemos perceber que os(as) adolescentes não só adquiriram 
novos conceitos relacionados à temática, mas também modificaram suas atitudes, sustentando 

debates sérios e maduros. 

 

Palavras-chave 

Educação em sexualidade. Atuação interdisciplinar. Relato de experiência. 

 

1. Introdução 

Um dos maiores desafios manifestos na escola é a abordagem adequada de questões que 

envolvem corporalidade, tais como mudanças corporais e interesses sexuais. Tais questões 

permeiam as relações na escola, interferindo diretamente nas relações entre estudantes, entre 

estes e professoras e professores e na relação com o próprio ensino, afetando seu interesse e 

desempenho escolar. Afinal, como componente essencial ao desenvolvimento humano, a 

sexualidade está presente nas escolas. Sayão (1995 apud MEIRA et al, 2006, p.6)  

analisa que a sexualidade invade por completo o espaço escolar através das 
brincadeiras, das piadinhas, das paródias inventadas e repetidas, das inúmeras 

inscrições nas carteiras e portas dos banheiros e por muitos outros meios. A 

forma como a escola acolhe essas manifestações leva à (re)produção de certos 
valores morais mais ou menos rígidos. Uma vez que, querendo ou não, a 

escola interfere na construção da sexualidade de cada aluno, a proposta do 

trabalho de Orientação Sexual é que ela reflita sobre o seu papel, abordando o 

tema de forma consciente e profissional. 

                                                
7 Faculdade de Educação/UFG- umaluanoceuoutraluanomar@gmail.com 
8 Centro de Ensino e Pesquisa Aplicada à Educação/UFG- marisa.medeiros@ufg.br 
9 Centro de Ensino e Pesquisa Aplicada à Educação/UFG- beta.m.xreis@gmail.com 
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 Negar, reprimir ou ignorar estas questões, que são medidas comuns adotadas nas 

escolas, em vez de combater os problemas, de fato gera um problema. As questões referentes 

passam a ser colocadas como tabu, o que dificulta o desenvolvimento saudável relacionado ao 

próprio corpo. Nesse sentido, os Parâmetros Curriculares Nacionais (1997, p. 67) estabelecem 

que a sexualidade deve ser abordada como “algo fundamental na vida das pessoas, questão 

ampla e polêmica, marcada pela história, pela cultura e pela evolução cultural”. A educação em 

sexualidade, portanto, deve considerar os afetos e as concepções de sexualidade trazidas 

pelos(as) estudantes e possibilitar reflexões e debates que promovam a construção da autonomia 

e da responsabilidade social. 

 Os interesses voltados ao corpo são próprios a toda vida, fazendo parte do processo de 

conscientização de si e de constituição da própria identidade. No entanto, em cada fase do 

desenvolvimento, tal interesse se expressa de forma distinta. A ausência de um trabalho que 

informe e trabalhe com cada faixa etária sobre suas questões específicas atua no retorno de 

preconceitos, desinformação e mitos. Tendo em vista que a sexualidade é um fenômeno 

complexo, que leva em consideração aspectos biológicos, psicológicos e sociais e é expressão 

das condições culturais e históricas, seu processo constitutivo é passível de ser questionado e 

transformado. Tratar destes assuntos de forma continuada e transparente, com uma perspectiva 

democrática e pluralista, atua a favor do bem-estar de crianças, adolescentes, adultos e idosos. 

Isso envolve o conhecimento de si e de seu próprio funcionamento, tornando a pessoa mais apta 

a tomar decisões responsáveis e se defender e combater comportamentos abusivos e de risco. 

 Segundo a Organização Mundial da Saúde (1975, p. 295), 

 
A sexualidade forma parte integral da personalidade de cada um. É uma 

necessidade básica e um aspecto do ser humano que não pode ser separado de 

outros aspectos da vida. A sexualidade não é sinônimo de coito e não se limita 
à presença ou não do orgasmo. Sexualidade é muito mais do que isso, é a 

energia que motiva encontrar o amor, contato e intimidade, e se expressa na 

forma de sentir, na forma de as pessoas tocarem e serem tocadas. A 
sexualidade influencia pensamentos, sentimentos, ações e interações e tanto a 

saúde física como a mental. Se a saúde é um direito humano fundamental, a 

saúde sexual também deveria ser considerada como um direito humano 

básico. 

  

Assim, educação sexual vai além da concepção biologizante, que diz respeito ao corpo 

de um sujeito ideal e anônimo, que não pensa ou sente, a-histórico. Engloba, no entanto, uma 
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dimensão própria à vida de todas pessoas que constitui sua personalidade, sendo uma das bases 

constitutivas de seu modo de perceber o mundo e a si e se relacionar com as pessoas. Portanto, 

como algo inerente à vida social, se manifesta na escola influenciando o aprendizado e o 

convívio social e deve levar em conta fatores como o funcionamento do corpo, valores sociais 

e éticos e as leis culturais (MOURA, 2017). 

 É esta compreensão também presente na Base Nacional Comum Curricular (2017), que 

coloca a educação sexual como uma questão transversal a todo o ensino. A escola não pode 

fugir de sua responsabilidade na construção de uma visão positiva da sexualidade como fonte 

de prazer e realização do ser humano, abordando o assunto de maneira séria e livre. Vivemos 

um momento de muita desinformação acerca do assunto, especialmente através de fake news. 

Assim, é fundamental resgatar a produção científica acerca do tema, trazendo informação 

fidedigna e qualificada. Dessa forma, assuntos como abuso sexual, falta de informação sobre 

sexo seguro e gravidez, e diversos outros, são problemáticas que trazem graves consequências, 

para a população em geral. 

 Assumir a responsabilidade da escola na educação sexual não é ensinar os jovens e 

crianças a terem relação sexual. A educação sexual deve respeitar o nível de desenvolvimento 

de cada faixa etária. Seu papel é educar os jovens acerca de sua própria sexualidade, tornando-

os capazes de reconhecer comportamentos abusivos, de adquirir segurança sobre o próprio 

corpo, de estarem bem consigo mesmos, de prevenir-se e adentrar na vida sexual 

preparados(as). Para isso, um trabalho de educação sexual propõe, conforme Dinis  e Asimelli-

Luz (2007, p. 82),  

problematizar a sexualidade, não no sentido de encará-la como problema a ser 
resolvido, mas de  questionar  as  evidências,  apresentar  um leque de 

conhecimentos para que a sexualidade seja compreendida com um aspecto 

predominantemente histórico-cultural, e para que os discursos normativos que 

regem as construções de nossas imagens do masculino e do feminino, bem 
como as diversas imagens de ter prazer com o próprio corpo e/ou com o corpo 

do/a outro/a  sejam  desconstruídos,  permitindo novas vivências acerca da 

sexualidade. 

 

 Este processo de educação não se restringe aos estudantes: envolve toda a comunidade 

escolar, como professoras, professores, equipe e família. A participação de todos(as) é 

extremamente importante. Desta forma, “o trabalho realizado pela escola, denominado aqui 
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Orientação Sexual, não substitui nem concorre com a função da família, mas a complementa”. 

(PNC, 1997, p.299). 

Como prática de ensino coletivo e que não se propõe a dar diretrizes de 

comportamentos individuais e sim propor reflexão coletiva a partir dos 

conhecimentos científicas, A Orientação Sexual aqui proposta não pretende 
ser diretiva e está circunscrita ao âmbito pedagógico e coletivo, não tendo, 

portanto, caráter de aconselhamento individual nem psicoterapêutico. 

 

 Os benefícios para as pessoas que possuem educação sexual e para a própria escola, são 

vários, segundo o PNC (1997, p. 300) 
 

Experiências bem-sucedidas com Orientação Sexual em escolas que realizam 

esse trabalho apontam para alguns resultados importantes: aumento do 
rendimento escolar (devido ao alívio de tensão e preocupação com questões 

da sexualidade) e aumento da solidariedade e do respeito entre os alunos. 

Quanto às crianças menores, os professores relatam que informações corretas 

ajudam a diminuir a angústia e a agitação em sala de aula. No caso dos 
adolescentes, as manifestações da sexualidade tendem a deixar de ser fonte de 

agressão, provocação, medo e angústia, para tornar-se assunto de reflexão. 

 

Questões referentes à sexualidade são um grande fator de violência. Podemos trazer 

alguns exemplos, como feminicídio, violência doméstica, assassinato e suicídio de pessoas 

LGBTQI+, discriminação sexual, violência psicológica, abuso sexual, bullying, etc. Situações 

que podemos combater ao enfrentar de forma honesta e franca a desinformação e o preconceito. 

Dessa forma, é necessário trazer informação científica qualificada, construída a partir da 

realidade que as pessoas estão inseridas. O método é o debate aberto, sincero e plural. A busca 

é por uma sociedade fundada em preceitos democráticos e de bem-estar social. 

Partindo dessa perspectiva, é realizado desde 2019 no Centro de Ensino e Pesquisa 

Aplicada à Educação da UFG (CEPAE/UFG) o projeto de Educação em sexualidade nas turmas 

do nono ano do Ensino Fundamental com o objetivo de contribuir para o desenvolvimento 

humano da comunidade escolar a partir da compreensão da sexualidade como uma dimensão 

comum a vida, combatendo tabus, violências e preconceitos a fim de possibilitar respeito, bem-

estar e um desenvolvimento sexual saudável com ênfase nas(os) estudantes. O projeto é 

desenvolvido de forma interdisciplinar por profissionais e estagiários(as) de antropologia, 

história e psicologia10. Sobre a atuação do psicólogo frente a questões de sexualidade, Moura 

et al (2011, p. 441) afirma que   

                                                
10 No ano de 2019, participaram também Barbara Fleury, Leda Figueiró, Karina Martins, Pedro Henrique 

Porto. 
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o profissional psi ainda tem algum diferencial em sua formação no que diz 

respeito à capacitação para intervir em assuntos de sexualidade. Uma das 
instrumentalizações mais importantes desse profissional é a sua escuta 

qualificada, em que não se deve sobrepor os juízos morais, sendo essa 

considerada a abertura a assuntos polêmicos e à diversidade de opiniões, 
inclusive preconizada pelo código de ética dessa profissão, estando passível 

de punição quem desconsiderá-la. 

  

2. Metodologia 

O projeto acontece semanalmente com duas turmas, cada uma com 30 estudantes com 

idade entre 14 e 18 anos, com duração de 50 minutos. Busca-se, inicialmente, compreender 

quais são as concepções de sexualidade que os(as) estudantes já trazem e quais dúvidas eles 

têm sobre o tema a fim de definir uma programação articulada com seus interesses e também 

encadeada com os objetivos propostos.  

Ao longo desses dois anos de projeto alguns temas aparecem de forma recorrente, como: 

compreensão acerca do conceito de sexualidade; gênero; violência e desigualdade de gênero; 

diversidade sexual; direitos sexuais e reprodutivos; masculinidades; corpo; desejo; métodos 

contraceptivos e ISTs. Para trabalhar esses temas, buscamos uma prática dialógica das 

atividades educacionais na qual os alunos possam debater de maneira responsável, sincera e 

plural.   

Fazemos uso de recursos que vão além da aula expositiva, tais como dinâmicas práticas 

e contato com reflexões a partir de materiais estéticos e de comunicação como filmes, 

reportagens, músicas, tirinhas, poesias, posts de redes sociais e também material acadêmico, 

privilegiando o senso crítico e ético. Buscamos, dessa forma, promover a mediação entre a 

experiência dos(as) discentes no que diz respeito à sexualidade, o conhecimento científico e 

também a diversidade de olhares sobre o tema. A avaliação dos estudantes e do projeto é 

contínua e leva em consideração a participação, interesse, entrega de atividades e ampliação 

das concepções dos estudantes e de sua capacidade de debate.  

 

3. Resultados e Discussão 

                                                
 

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
https://www.google.com/search?safe=active&bih=828&biw=1229&rlz=1C1ASUM_enBR893BR893&hl=pt-BR&sxsrf=ALeKk01O70XQMtkPNm1FZBO563thV7SHeQ%3A1613151279331&ei=L7wmYNHeE5ux5OUPx_S4cA&q=faculdade+de+educa%C3%A7%C3%A3o+ufg+endere%C3%A7o+e+telefone&oq=faculdade+de+educa%C3%A7%C3%A3o+ufg&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAEYADIECCMQJzIICAAQxwEQrwEyBggAEAUQHjIGCAAQBRAeMgYIABAIEB4yBggAEAgQHjIGCAAQCBAeMgIIJjoHCCMQsAMQJzoHCAAQRxCwAzoKCAAQxwEQrwEQDToICAAQCBAHEB46CAgAEAcQBRAeUMrWClj25wpg4voKaAJwAngAgAGBAogBsweSAQMyLTSYAQCgAQGqAQdnd3Mtd2l6yAEJwAEB&sclient=gws-wiz
https://fe.ufg.br/


154 

 

 

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/ 

Em atividades dessa natureza, os resultados acontecem de forma processual, qualitativa 

e a longo prazo.  Dessa forma, os resultados foram múltiplos, variando conforme a turma e cada 

sujeito, mas, de forma geral, é possível afirmar que houve considerável mudança na concepção 

que tinham de sexualidade, antes atrelada mais a relação e a orientação sexual e agora 

compreendida como uma dimensão presente ao longo da vida, desenvolvida a partir de fatores 

biológicos, sociais, históricos e culturais. Houve diferença também principalmente na forma 

como enxergam a violência e desigualdade de gênero. Além disso, no decorrer do processo, 

pode-se perceber que houve a aquisição de diferentes conceitos e mudança de atitude em relação 

ao tema e as suas próprias vivências enquanto adolescentes, que passam a ser vistos de forma 

mais reflexiva e madura.   

 Espera-se que em todos(as) alunos(as) sejam capazes, mediante as leituras, discussões 

e reflexões, de pensar e agir conforme os valores construídos ao longo do projeto e possam 

exercer sua sexualidade de forma saudável e responsável. Esses resultados reforçam a 

importância  de trabalhos de Educação Sexual nas escolas que levem em consideração a 

complexidade da temática e as muitas possibilidades de vivenciá-la, recolocando-a no contexto 

sócio-cultural. Assim, os(as) jovens poderão perceber e viver sua sexualidade a partir da sua 

história individual, de seu grupo social e de toda a humanidade. 

  

4. Considerações finais 

  Espera-se com esse trabalho subsidiar o trabalho de psicólogos(as) escolares a fim de 

que sejam favorecidos na Educação em sexualidade os processos de humanização e de 

reapropriação da capacidade de pensamento crítico dos indivíduos, haja vista que trabalhar esse 

tema é uma demanda importante para o psicólogo escolar. Sobre isso, Martínez (2010, p. 45) 

afirma que  

A orientação em relação ao sentido atribuído à sexualidade, à responsabilidade 

para com o outro, às dúvidas e inquietações sobre desejos e afetos, assim como 

a contribuição para o desenvolvimento do autoconhecimento, a autorreflexão, 

a capacidade de antecipar consequências e a tomada de decisões éticas, 
constituem um objeto significativo do trabalho do psicólogo escolar, tanto na 

sua expressão individual quanto na grupal. 

 

. Há que se ressaltar também a importância do(a) profissional da psicologia trabalhar de 

forma interdisciplinar. Afinal,  
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A atuação do psicólogo na escola, longe de constituir uma ameaça para o 
trabalho ou para o espaço de outros profissionais, vem, na sua especificidade, 

somar-se ao trabalho da equipe, contribuindo para o trabalho intenso e criativo 

que, dadas as exigências do processo educativo, a equipe tem de coordenar e 
realizar. Planejar conjuntamente, organizar e distribuir adequadamente o 

trabalho, articular as ações evitando superposições desnecessárias e dar o 

melhor de cada um em função das especificidades de sua formação e de suas 

competências profissionais constituem elementos essenciais para o 
funcionamento eficaz das equipes multiprofissionais  (MARTÍNEZ, 2010, p. 

54). 

 

Assim, vale lembrar que um dos papéis da psicologia escolar é trabalhar as mediações 

das relações e a promoção de desenvolvimento dos sujeitos da comunidade escolar, sendo essas 

as principais contribuições deste relato. 
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Resumo 

Este artigo tem como objetivo compreender quais têm sido as dificuldades encontradas pelas 

práticas do Atendimento Educacional Especializado no Ensino Remoto Emergencial durante 

a pandemia Covid-19. O presente estudo trata-se de uma revisão integrativa da literatura. Os 
critérios de inclusão foram artigos publicados na íntegra, em português ou inglês, cujas 

metodologias e estudos fossem compatíveis com o objetivo da pesquisa. Os resultados 

apontam que as práticas realizadas no Atendimento Especializado Educacional (AEE), 
encontraram bastante dificuldades durante o distanciamento social, sendo necessário repensar 

o processo ensino-aprendizagem e práticas que contemplem todos os alunos, dentro de suas 

limitações, inclusive econômicas. Pode se verificar que as escolas, tiveram um curto período 
para transformar a educação presencial tradicional em um formato de ensino à distância, o que 

comprometeu a atuação de professores, que possuem dificuldades em realizar as práticas em 

atendimento especializado, devido à falta de tempo, planejamento e preparação.   

 

Palavras-chave 

Educação especial. Atendimento educacional especializado. Ensino remoto emergencial. 

Pandemia. 

 

1. Introdução 

O surgimento do novo coronavírus (SARS-CoV-2), responsável pela pandemia da 

COVID-19, acarretou transformações significativas na rotina da sociedade. Assim, pode-se 

notar modificações abruptas em diversos setores, por exemplo, nos serviços de saúde, 

economia, lazer, serviços essenciais e não essenciais de maneira geral.  

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
https://www.google.com/search?safe=active&bih=828&biw=1229&rlz=1C1ASUM_enBR893BR893&hl=pt-BR&sxsrf=ALeKk01O70XQMtkPNm1FZBO563thV7SHeQ%3A1613151279331&ei=L7wmYNHeE5ux5OUPx_S4cA&q=faculdade+de+educa%C3%A7%C3%A3o+ufg+endere%C3%A7o+e+telefone&oq=faculdade+de+educa%C3%A7%C3%A3o+ufg&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAEYADIECCMQJzIICAAQxwEQrwEyBggAEAUQHjIGCAAQBRAeMgYIABAIEB4yBggAEAgQHjIGCAAQCBAeMgIIJjoHCCMQsAMQJzoHCAAQRxCwAzoKCAAQxwEQrwEQDToICAAQCBAHEB46CAgAEAcQBRAeUMrWClj25wpg4voKaAJwAngAgAGBAogBsweSAQMyLTSYAQCgAQGqAQdnd3Mtd2l6yAEJwAEB&sclient=gws-wiz
https://fe.ufg.br/
mailto:patricio.wom@gmail.com
mailto:lisiamonteiro2015@outlook.com
mailto:samantharavenadg@gmail.com


157 

 

 

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/ 

Devido o potencial de contaminação do vírus, o distanciamento físico tem sido a 

medida profilática mais efetiva contra a doença, dessa forma as mudanças alcançaram também 

a educação, tendo em vista que o distanciamento obrigou estudantes a adotar as Tecnologias da 

Informação e da Comunicação para continuar com a rotina de estudos, ocasionando dessa forma 

a necessidade de reavaliação do processo de ensino-aprendizagem (SOARES; COLARES, 

2020).  

Neste contexto, no Brasil, a educação à distância no período pandêmico, ou seja, o 

Ensino Remoto Emergencial (ERE), foi adotado em caráter de excepcionalidade, por meio da 

Portaria nº 343, de 17 de março de 2020, que “dispõe sobre a substituição das aulas presenciais 

por aulas em meios digitais enquanto durar a situação de pandemia do novo coronavírus – 

COVID 19” (MORAES, 2020). 

Com o advento da pandemia, as estratégias de ensino remoto são importantes meios 

de contenção dos efeitos do distanciamento físico na educação (GOMES et al. 2020). Assim, 

as TICs e a internet têm sido cada vez mais utilizadas pelas instituições para suprir essa ausência 

nas salas de aulas, e a educação a distância se tornou uma importante ferramenta não só no 

ensino superior como também em diversas faixas etárias, e para muitos alunos pode ter sido 

uma experiência diferenciada em modalidades educacionais que apresenta suas peculiaridades 

(MORAES, 2020).  

No entanto, as evidências sugerem que inúmeras lacunas podem ser criadas pela falta 

da interação professor-estudante, problemáticas provocadas pela situação de pandemia que se 

estendem também àqueles que integram o público da Educação Especial (OLIVEIRA NETA 

et al., 2020; GOMES et al. 2020) 

A Educação Especial é uma modalidade de ensino que perpassa todos os níveis, etapas 

e modalidades, realiza o Atendimento Educacional Especializado (AEE), disponibiliza recursos 

e serviços e orienta quanto a sua utilização no processo de ensino e aprendizagem nas turmas, 

perpassando toda a educação básica, não se caracterizando como um nível de ensino e nem 

substituindo a sua escolarização, por isso os alunos - público alvo da educação especial devem 

estar estudando no ensino comum e recebendo o complemento de escolarização no AEE, no 

contraturno (BRASIL, 2014).  

O AEE é realizado, prioritariamente, em Salas de Recursos Multifuncionais que 

podem ser na própria escola ou em outra escola de ensino regular em Centro de Atendimento 
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Educacional Especializado público ou privado sem fins lucrativos, conveniado com uma 

Secretaria de Educação, segundo as Diretrizes Operacionais da Educação Especial para o 

Atendimento Educacional Especializado – AEE na educação básica, regulamentado pelo do 

Decreto nº 6.571, de 18 de setembro de 2008 (BRASIL, 2014).  

Para Oliveira Neta et al. (2020) discutir o processo de ensino e aprendizagem dos 

alunos público-alvo da Educação Especial em contexto de pandemia se constitui como uma 

temática relevante, visto que a cada ano, após a promulgação da Política Nacional de Educação 

Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva (2008), o número de matrículas destes 

estudantes vem crescendo, progressivamente, como demonstram os dados dos últimos Censos 

Escolares.  

Partindo dessa compreensão, torna-se relevante questionar sobre quais têm sido as 

dificuldades encontradas pelas práticas do Atendimento Educacional Especializado no Ensino 

Remoto Emergencial durante a pandemia COVID-19? Diante disso, o seguinte estudo tem 

como objetivo geral investigar os desafios e dificuldades nas práticas do atendimento 

educacional especializado - AEE no ensino remoto emergencial durante a pandemia COVID-

19.  

Partindo desse objetivo temos alguns mais específicos, a saber: investigar como o 

Atendimento Educacional Especializado - AEE têm acontecido no ensino remoto emergencial 

durante a pandemia COVID-19; identificar quais as principais dificuldades e desafios 

encontrados na adaptação das práticas do AEE para o ensino remoto; compreender como essas 

dificuldades estão afetando o público alvo desse recurso.  

 

2. Metodologia 

O presente estudo trata-se de uma revisão integrativa da literatura, que consiste em um 

tipo de estudo que visa proporcionar uma síntese de conhecimento de pesquisas relevantes sobre 

determinado tema, bem como a aplicabilidade prática sobre o mesmo. Agrega uma 

multiplicidade de conceitos, teorias ou problemas e possui a inclusão de metodologias diversas 

para a compreensão completa de fenômeno analisado (SOUZA et al., 2010). 

Para a elaboração da pesquisa foram realizadas as seguintes etapas: estabelecimento 

da hipótese e objetivos da revisão integrativa; estabelecimento de critérios de inclusão e 
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exclusão de artigos (seleção da amostra); definição das informações a serem extraídas dos 

artigos selecionados; análise dos resultados e discussão. 

Os critérios de inclusão foram artigos publicados na íntegra, em português ou inglês, 

cujas metodologias permitissem obter evidências válidas, ou seja, pesquisa experimental, ou 

quase- experimental, pesquisas de campo, e estudos randomizados que são compatíveis com o 

objetivo da pesquisa. Os critérios de exclusão foram: artigos incompletos, que não fossem 

escritos em português ou inglês, pesquisas que fossem de caráter empírico sem vigor científico, 

publicações em anais e Trabalho de Conclusão de Curso (TCC).  

Para o levantamento dos trabalhos foram utilizadas as palavras-chave: Educação 

Especial, Atendimento Educacional Especializado. Ensino Remoto Emergencial, Pandemia. A 

busca foi realizada no mês de janeiro 2020 a partir da consulta a base de dados SciELO, Portal 

de Periódicos Capes, sem a utilização de filtros, buscou-se produções teóricas que 

respondessem aos objetivos do trabalho. 

  

3. Resultados e Discussão  

As práticas realizadas no Atendimento Educacional Especializado (AEE) se 

encontram em profundas dificuldades, pois cada aluno é único, sendo importante trabalhar com 

essa diversidade durante o distanciamento social, assim é necessário repensar práticas que 

contemplem todos os alunos, e que sejam atendidos de forma remota, para a realização de 

protocolos, habilidades, preferências, ritmos e estilos de aprendizagem individual com as 

tecnologias assistidas (OZÓRIO et al., 2020). 

Nesse contexto, é necessário que os professores possuam uma visão humanizada para 

a realização do atendimento e por meio de um olhar sensível conseguir fornecer suporte através 

das plataformas digitais, para que possam vencer as barreiras de informações, os desafios e o 

preconceito e assim fornecer a continuidade do serviço, entretanto, durante a pandemia existe 

uma falta de políticas públicas e investimentos em professores que trabalhem no AEE 

(OZÓRIO et al., 2020). 

Em um estudo realizado com as escolas públicas de Fortaleza - Ceará destacou-se que, 

no caso específico da educação dos alunos com deficiência, a mediação à distância, o 

afastamento do espaço escolar, a ausência de práticas pedagógicas individualizadas, a 

descontinuidade nos processos terapêuticos, a falta de interação entre os alunos, e a própria 
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alteração na rotina das famílias tendem a evidenciar ainda mais os problemas que a educação 

inclusiva enfrenta atualmente (OLIVEIRA NETA et al., 2020).  

Outro estudo analisado, mostra sobre as dificuldades que os professores possuem em 

realizar as práticas em atendimento especializado, devido à falta de tempo, planejamento e 

preparação dos professores e falta de acessibilidade de programas remotos devido às situações 

econômicas dos alunos o que provoca uma desigualdade na base educacional, e faz com que os 

professores apresentam sintomas de ansiedade, medo, exaustão, sobrecarga, cansaço e 

insegurança diante as práticas educacionais (HONORATO et al., 2020). 

Diante disso, existem dificuldades para a realização do Atendimento Especializado, 

devido à falta de plano de contingência frente à calamidade pública, um dos pontos é que muitos 

pais não possuem instruções acadêmicas suficientes para conseguir manter as práticas 

educacionais que são impostas, além da dificuldade do acesso para realização das atividades, e 

ainda existe a preocupação pedagógica durante as práticas de atendimento ao ensino remoto, 

devido a pouca interação entre aluno e professor, funções limitadas dos docentes, e os 

estudantes com necessidades especiais que necessitam de um acompanhamento especializado 

(JOYE et al., 2020).  

Direcionando o olhar ao cenário da pandemia, pode se verificar que as escolas, ao 

tentarem se organizar nos moldes de um novo formato de ensino, tiveram um curto período 

para transformar a educação presencial tradicional em um formato de ensino à distância. Assim, 

cada sistema tentou definir os caminhos que este ensino remoto deveria seguir, sem ter o tempo 

necessário para etapas fundamentais como o planejamento, definição de critérios, adaptação e 

operacionalização deste novo formato, enfim, de articular todas as dimensões que envolvem 

uma forma diferenciada de transmitir o conhecimento historicamente sistematizado para todos 

os seus estudantes, dessa forma a mudança acabou acarretando mais limitações que acesso a 

essa parcela de alunos que precisam do AEE (FRANCO; FRANCO, 2020).  

  

4. Considerações finais 

Considera-se necessária a implementação de políticas educacionais que favoreçam a 

inclusão digital, importante para realizar o planejamento e execução de projetos que permitam 

que todos tenham acesso à informação, para que ocorra a inclusão educacional. Nesse contexto, 

também é necessário políticas públicas que reconfigurem as práticas sociais nos espaços 
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públicos e privados, o Atendimento Educacional Especializado seja uma ferramenta aliada 

dentro e fora da sala de aula para impulsionar a aprendizagem do aluno, nesse momento de 

pandemia adaptar o atendimento, tendo em vista que muitos alunos não possuem acesso as 

tecnologias digitais. 

Assim, o trabalho teve como principais resultados as desigualdades sociais vividas 

diante do cenário atual de pandemia e sensação da negligência de políticas públicas, 

desconsideração dos fatores culturais, falta de acessibilidade, precariedade e sobrecarga do 

trabalho e preparação dos docentes para atuarem nas plataformas on-line, nas quais podem 

trazer danos profundos na comunicação e criação de vínculos entre docentes e discentes. 

Diante disso, essa pesquisa apresentou algumas limitações, por exemplo, poucos 

estudos nos quais falem sobre a dificuldade dos Atendimentos Educacional Especializado e 

quais seriam as consequências aos estudantes em curto, médio e longo prazo e discussão sobre 

relatos de experiência, tendo em vista, ainda está no período de pandemia, enquanto foi 

realizado o estudo. Nesse contexto, como possível sugestões é importante realizar mais estudos 

de caso que consigam abranger mais discentes para poder compreender os danos nos processos 

educacionais a longo prazo.  
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Resumo 

O presente trabalho teve por o objetivo principal caracterizar as especificidades do papel 

sociopolítico da Educação e apreender as possibilidades e potencialidades da brincadeira para 

o desenvolvimento deste papel na etapa da Educação Infantil. A pesquisa foi desenvolvida por 

meio da revisão sistemática da literatura. E destacamos que com a realização deste trabalho 

pudemos evidenciar que no contexto da Educação Infantil, as especificidades da brincadeira, 

enquanto ação principal das crianças, permitem incluir as diferenças no contexto educacional 

de forma a significá-las enquanto diversidade humana e não como marcadoras de desigualdade 

e promotoras de preconceitos e violência. Realçamos, também, a importância de se abordar a 

relação entre a Psicologia e a Educação de forma crítica a garantir que não haja sobreposição 

ou valoração de um conhecimento em relação ao outro. 
 

 

Palavras-chave 

Psicologia e Educação. Educação Infantil. Brincadeiras. 

 

1. Introdução 

O objetivo deste trabalho é especificar o papel sociopolítico da Educação e de seus 

profissionais e evidenciar as possibilidades e potencialidades da brincadeira no 

desenvolvimento do exercício deste papel na Educação Infantil.  

Essa pesquisa se insere no âmbito da Psicologia Escolar e Educacional. Tal área é 

caracterizada por Antunes (2019, p.12) como “as teorias que podem ser incorporadas para se 
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pensar a prática pedagógica e as relações que ocorrem no âmbito da escola”, e estas precisam 

estar articuladas a práticas específicas da Psicologia, visando um trabalho coletivo que envolva 

e considere os demais profissionais do contexto escolar e as diversas dimensões que compõem 

e produzem as complexidades escolares. Considerar tais contextos e complexidades é 

necessário para uma atuação crítica e comprometida com uma Educação que possa contribuir 

para a construção de uma sociedade mais democrática e justa.  

 

2. Metodologia 

A pesquisa foi desenvolvida por meio da revisão sistemática da literatura, apresentada 

por Costa e Zoltowski (2014, p.55) como sendo um “processo de reunião, avaliação crítica e 

sintética de resultados de múltiplos estudos”. Essa revisão sistemática constitui-se, como um 

trabalho reflexivo, crítico e compreensivo a respeito do material pesquisado. E, também, 

possibilita a ampliação da busca por estudos, pesquisas e resultados pertinentes ao tema 

estudado. Para isso, as autoras afirmam que deverão ser reunidos e avaliados diversos estudos, 

entre eles os atuais e os textos referenciais clássicos da área em questão.  

 

 3. Discussão 

 A Educação é caracterizada por Marinho-Araújo e Almeida (2014) enquanto um 

fenômeno social complexo, que se confunde com as origens do próprio homem, pois coincidem 

com o próprio ato de viver, sobreviver e tornar-se humano. Educar é o ato de reconstruir os 

laços entre o passado e o futuro: ensinar o que foi, para inventar e ressignificar o que será. 

Educar é, então, o ato dialético de introduzir cada novo sujeito na cultura, ao mesmo tempo em 

que cada um desses novos sujeitos provocam influências sobre esta mesma cultura. É 

possibilitar ao mesmo tempo o tornar-se parte de uma humanidade, de uma cultura e uma 

sociedade construídas historicamente, e o tornar-se humano, singular construído por meio das 

relações com os outros seres humanos e o mundo (PULINO, 2019). E envolve, segundo 

Marinho-Araújo e Almeida (2014), tanto os aspectos relativos aos conhecimentos, informais e 

científicos, como, também, aos relacionados às construções afetivas, relacionais, identitárias, 

criativas e as demais dimensões da subjetividade humana.  

Nesse contexto, para Marinho-Araújo e Almeida (2014), a Educação escolar tem 

características muito específicas tanto por sua estrutura e organização quanto por sua função, a 
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qual decorre de sua fundamentação em conhecimentos e produções científicas. Podemos 

defender, então, que o espaço escolar se configura como um local privilegiado. Por um lado, 

pode explicitar as contradições e desigualdades sociais, e por outro lado pode ter sua atuação 

pautada na socialização de interesses e valores sociais mais justos, democráticos e diversos. 

 Isso só ocorrerá a partir do reconhecimento que toda e qualquer ação desenvolvida nos 

contextos educativos não são neutras, mas fundamentam-se sempre em certa ideologia. Ou  seja, 

tal como apresentado por Loureiro (2008), há necessidade de desmistificar a neutralidade da 

Educação na construção de um projeto social. Toda intervenção pedagógica, ainda que simples, 

é revestida, então, de significado político. São, então, as posições assumidas, ou não, frente às 

ideologias dominantes que permitiram uma atuação compromissada, ou não, com uma 

Educação comprometida com uma formação humana ampla e diversa.  

Nesse sentido, trata-se de uma Educação que assuma seu papel sociopolítico na 

construção de uma sociedade menos desigual e violenta, mais justa e democrática, uma 

Educação que possibilite o reconhecimento da própria humanidade no outro, mesmo que esse 

outro seja totalmente diferente. Reconhecer a própria humanidade no outro não pressupõe amar 

esse outro, mas sim respeitá-lo pelo ‘simples’ fato de ele também ser e existir enquanto ser 

humano. 

Para tanto, essa a Educação precisa visibilizar as mais variadas diversidades humanas: 

as diversidades de gênero, de orientação sexual, religiosas, sócio-econômicas, étnico-raciais, 

culturais, as especificidades físicas, emocionais, cognitivas, entre outras dimensões. Essas 

temáticas necessitam adentrar a escola intencionalmente enquanto diferenças representativas 

da pluralidade humana e não como marcadores que possibilitam a instituição de desigualdades, 

para que não sejam reproduzidas nas falas, nos padrões, nos hábitos e papéis desempenhados 

no contexto educacional. Pois quando elas comparecem desta forma, reverberam as tradições 

e os interesses dominantes, os quais naturalizam os sujeitos. A cartilha “Diversidade, Equidade 

e Inclusão na Escola”, construída pelo Projeto Faz Sentido em 2018, aponta que as 

desigualdades se estabelecem quando alguma diferença é significada como problemática ou 

inadequada segundo padrões estabelecidos socialmente por determinados grupos dominantes. 

Justamente por isso, as desigualdades se revelam nas dinâmicas e nas relações da nossa 

sociedade e limitam ou prejudicam os sujeitos considerados enquanto desiguais. Esses sujeitos 

serão passíveis de rotulação, discriminação, exclusão e violência, pois, ao serem considerados 
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como desiguais, uma parte de sua dignidade enquanto pessoa humana é retirada, como exposto 

por Miranda (2015). Estes desiguais seriam, então, menos humanos.  

No contexto dessa lógica essas frases são comuns no dia-a-dia da Educação: “Você é 

uma mocinha, aprende a sentar”; “Menina não brinca de luta, de bola e nem de carrinho”; “Isso 

parece serviço de preto”; “Usa o lápis cor de pele”; “Pode pintar de azul, pois você é menino”; 

“Tem que amarrar a cabelo dela para ficar mais bonita”; “Menino não chora, isso é coisa de 

mulherzinha”. Essas frases expressam como os discursos dominantes procuram estabelecer os 

modos de existir e as formas de organizá-los nas relações dos sujeitos consigo mesmos e com 

os outros. Rosa (2016) aponta que em nossa época a maioria dos discursos buscam dispor um 

único padrão aos sujeitos. Indicam, então, lugares fixos e específicos aos sujeitos, ao mesmo 

tempo que buscam naturalizar as formas de pertencimento no laço social, que eles mesmo 

direcionam. No extremo, essa lógica discursiva é responsável por dados como: dos cento e 

noventa e três (193) países membros da ONU, setenta (70) possuem legislação específica para 

criminalizar as relações homossexuais, em seis (6) estão previsto como punição a pena de 

morte; a taxa de feminicídio no Brasil é a quinta (5ª) maior do mundo e em 2013 houve um (1) 

feminicídio a cada noventa (90) minutos no país; a cada cem (100) pessoas assinada em 2017, 

setenta e uma (71) eram negras, em sua maioria mulheres e jovens.  

É intencionando enfrentar esse contexto que a Declaração Mundial sobre Educação para 

todos (1990), em seu artigo 3º declara a necessidade de universalizar o acesso à Educação e 

promover a equidade. Para tanto preconiza a necessidade eliminar estereótipos e preconceitos 

de qualquer natureza do cenário educacional. Com a mesma expectativa, a LDB (1996) em seu 

artigo 2º indica a indispensabilidade da Educação ser guiada pelos princípios de liberdade e nos 

ideais de solidariedade humana. Nessa perspectiva, indica, em seu artigo 27º, a necessidade dos 

conteúdos curriculares da Educação básica se pautarem na “difusão de valores fundamentais 

ao interesse social, aos direitos e deveres dos cidadãos, de respeito ao bem comum e à ordem 

democrática”.  

Dada as particularidades da Educação Infantil, que tem as interações e as brincadeiras 

como seus eixos curriculares (DCNEI, 2010) e não o ensino, será através desses processos que 

as diferenças humanas deverão aparecer e serem significadas como diversidade que necessitam 
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serem respeitadas para que todo sujeito seja respeitado em sua dignidade. Ou seja, é por meio 

das interações e nos contextos da brincadeira que o papel sociopolítico dos educadores e da 

própria Educação poderá ou não se efetivar, no contexto da Educação Infantil. 

Vygotsky (1998) assinala a brincadeira como a atividade específica da infância, na qual 

a criança procura recriar sua realidade, para poder realizar seus desejos e necessidades. Para 

isso, ela se utiliza dos sistemas simbólicos que já possuem. As atividades de brincadeira da 

criança se configuram, então, como uma forma encontrada por ela para a realização de seus 

desejos e das suas necessidades, as quais a incentivam a agir. Sendo a atividade específica da 

criança, a brincadeira desempenha, então, papel essencial para a aprendizagem e o 

desenvolvimento. Para Vygotsky (1998), é através dessas atividades que a criança poderá 

desenvolver a criatividade, sua autonomia e sua reflexão a partir da assimilação e domínio dos 

objetos humanos. Visto que implica os aspectos da socialização da criança, que aprende a lidar 

com o outro nas relações sociais que estabelece, edificando, a partir destas interações, sua 

personalidade. Além disso, esta atividade psicológica auxilia na aquisição da linguagem 

enquanto função mediadora entre o homem e o seu mundo, o desenvolvimento da função 

consciente superior de imaginação, a qual é originada pelas condições da ação da criança e, 

torna possível a assimilação e recriação de experiências sociais e culturais. A atividade lúdica, 

deste modo, está associada ao desenvolvimento da capacidade de representação simbólica, e à 

construção do domínio dos objetos humanos a partir dos quais o indivíduo é construído e 

constrói realidades e relações sociais e históricas. 

Assim, compreendemos que apresentar as diferenças por meio das brincadeiras e 

momentos lúdicos, no contexto da Educação Infantil, abre para possibilidades de uma 

representação simbólica mais ampla e diversa. E isso pode se efetivar, a partir da 

disponibilidade de brinquedos que apresentam diferenças: bonecas e bonecos negras, bonecas 

e bonecos que apresentam alguma deficiência física, carrinhos de cores diversas, bonecas e 

bonecos que representam diversas profissões; pela apresentação de diferentes brincadeiras 

regionais; através da construção de brincadeiras de representação de papéis que não sigam 

exclusivamente as lógicas “isso é coisa de menino, e isso de menina”; por meio da construção 

de brinquedos com sucatas, materiais recicláveis, com materiais orgânicos; através da contação 

de história que abordam temáticas variadas. Pensando na importância da fantasia e da 

imaginação para na infância, bem como da necessária aproximação com diferentes formas de 
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linguagem que a Educação Infantil pode promover, também podem ser utilizados, desde que 

apropriados à faixa etária das crianças, filmes, livros, músicas, peças de teatros e demais 

expressões artísticas.  

Contudo, não basta apenas disponibilizar para as crianças esses materiais ou fazer a 

leitura de um livro que aborda alguma das várias formas de manifestação da diversidade 

humana, esperando que a criança por si mesma compreenda a importância de se respeitar as 

diferenças. É preciso que os educadores desenvolvam essas atividades intencionalmente, que 

realizem a mediação e apresentem para as crianças uma outra forma de olhar, de compreender, 

de lidar e de significar tais diferenças.  

 

4. Considerações finais 

A partir da realização deste trabalho foi possível evidenciar que no contexto da 

Educação Infantil, as especificidades da brincadeira, enquanto ação principal das crianças, 

permitem incluir as diferenças no contexto educacional de forma a significá-las enquanto 

diversidade humana e não como marcadoras de desigualdade e promotoras de preconceitos e 

violência. Ressaltamos, contudo, a necessidade dessa inclusão acontecer de forma intencional 

e planejada, para que, assim, seja possível aos educadores não reproduzir automaticamente os 

discursos sociais dominantes que caracterizam as diferenças enquanto desigualdades.  

Ou seja, é fundamental o reconhecimento de que nenhum discurso e intervenção 

realizados nos ambientes educacionais são neutros e, frente a isso, é preciso tomar uma posição. 

Aqui defendemos o posicionamento de que a Educação e seus profissionais precisam assumir 

o compromisso de explicitar as contradições e as desigualdades sociais, e que sua atuação vise 

a socialização de interesses e valores sociais mais justos, democráticos e diversos. Assim, é 

possível o reconhecimento da humanidade no outro.  

Reconhecemos que essa concepção de Educação ampliada, crítica e que assume sua 

função sociopolítica é uma das maiores contribuições que um olhar atento da Psicologia pode 

oferecer em sua interface com a Educação. Para que isso se efetive, destacamos a importância 

de se abordar a relação entre a Psicologia e a Educação de forma crítica, a fim de garantir que 

não haja sobreposição ou valoração de um conhecimento em relação ao outro. 
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O SUJEITO EM SUA PRÓPRIA HISTÓRIA 

Eixo II: A Educação e as novas possibilidades da psicóloga dentro da escola 

 

Bruna Shimabukuro de Freitas 

Bruna Shimabukuro de Freitas, UFG, brunasfreitas_@hotmail.com 

 

Resumo 

Este trabalho foi um projeto de Orientação Profissional aplicado em uma Escola Estadual, 
utilizando-se da Psicologia Sócio-Histórica como abordagem, que se posiciona de forma 

crítica permitindo a percepção do ser humano de forma multideterminada, onde não há plena 

liberdade de escolha e nem plena determinação social, mas potencialidades para atuar em suas 

condições de um momento histórico específico. Os encontros foram organizados em formato 
de rodas de conversa, dinâmicas e jogos. A partir disso foi possível entender a pressão que 

uma sociedade capitalista exerce aos que estão sujeitos à ela, principalmente quando a 

necessidade da produtividade e de sobrevivência está posta muito antes da satisfação e da 
aprendizagem. Os resultados indicam a importância de se criar espaços onde a angústia sobre 

as indecisões, e apoio (ou não) dos que convivem com cada um daqueles jovens, possa 

aparecer e ser trabalhada. 

 

Palavras-chave 

Orientação Profissional. Psicologia Sócio-Histórica. Educação. 

 

1. Introdução 

 A importância da escolha profissional em nossa sociedade não é nenhuma novidade nos 

dias atuais, tal qual a dificuldade envolvida nesse processo, haja visto que é dessa tomada de 

decisão que o sujeito decide seu caminho vocacional. Essa escolha é multifatorial e depende de 

fatores políticos, educacionais, familiares, psicológicos, entre outros, que abordam os contextos 

que o sujeito vive, entendendo questões como empregabilidade, funções dentro das diferentes 

profissões, divisões de classes sociais, políticas governamentais a respeito da educação, acesso 

à informações, e quaisquer outras variáveis que podem implicar em possibilidades de acesso da 

pessoa ao cargo que esta se direciona (Silva, Faria & Foschesato, 2012). 

 Ao aproximarem-se do final das etapas do ensino fundamental e médio, os jovens são 

submetidos à pressões quanto essa escolha. Tamanha importância destinada à tal atividade, 

além da dificuldade dessa tomada de decisão, torna o contexto angustiante, obrigando uma 

mudança nos âmbitos sociais, pessoais e profissionais (Basso et al, 2013), entendendo tais 
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processos específicos como formadores também de suas individualidades (Cavalcante, Chiaro 

& Monteiro, 2014). Visto tais fatores, entendemos a relevância de uma aplicação de orientação 

profissional visando um olhar crítico e mais reflexivo sobre os diferentes aspectos abordados 

na escolha, levando em conta a ideia de universalização da orientação profissional e uma 

aplicação que leve aos alunos perspectivas mais próximas às condições reais nas quais eles 

estão inseridos (Whitaker, 2010). 

 Este projeto foi pensado pelo viés teórico da psicologia sócio-histórica, que se posiciona 

de forma crítica frente à concepção liberal da orientação profissional sobre o indivíduo e a 

sociedade, permitindo uma análise que enxerga o ser humano de forma multideterminada, onde 

não há plena liberdade de escolha e nem plena determinação social, mas potencialidades para 

atuar em suas condições de um momento histórico específico (Bock, 2006). 

 Os critérios que envolvem uma escolha profissional são multifatoriais (Silva, Faria & 

Foschesato, 2012), portanto, o processo da orientação deve estar direcionado a pensar uma 

realidade mais próxima das condições do público envolvido (Whitaker, 2010). É preciso 

considerar o contexto brasileiro, os aspectos que permeiam o mercado de trabalho, afalta de 

recursos e impossibilidade dos candidatos competirem em pé de igualdade com integrantes de 

classes mais favorecidas, e também levar em conta que estamos em uma sociedade capitalista 

que além de não garantir emprego a todos, incentiva a competição (Bastos, 2005). Para 

compreender a complexidade das transformações da juventude, é necessário, a partir da 

dialética que a teoria sócio-histórica proporciona, perceber o sujeito como um ser ativo que vive 

um momento histórico específico e é produtor de cultura, e enfatizar a atividade humana como 

fenômeno de transformações da realidade social ao mesmo tempo que transforma o sujeito que 

nela atua (Cavalcante, Chiaro & Monteiro, 2014). 

 Ao entender Bock (2006), assumimos essa perspectiva, nos colocamos contrários às 

visões liberais sobre orientação e escolha profissional, consequentemente nos afastando dos 

modelos de perfis que essas teorias traçam, onde entendem traços, aptidões e interesses dos 

indivíduos como algo natural, com características que se cristalizam em determinada fase da 

vida, podendo preencher um determinado perfil ocupacional. Dessa forma há um problema 

nessa aproximação por modelo de perfis, não por negar os indivíduos, mas conflitar com a 

concepção liberal do indivíduo que é livre para fazer escolhas. Ao compreender o processo 
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multifatorial, e o sujeito como multideterminado, os perfis e ocupações por sua vez também 

serão mutáveis e sofrerão transformações ao longo do tempo. Assim: 

Quando se diz que o indivíduo escolhe e não escolhe sua profissão ao mesmo tempo, está se 

tratando da questão de liberdade de escolha. De acordo com a classe social de origem do 

indivíduo, ele tem mais ou menos liberdade para decidir, porém sempre será multideterminada. 
Assim, para as pessoas das classes mais privilegiadas, há determinação social; portanto, não 

se trata de liberdade absoluta. Da mesma forma, para os indivíduos das classes subalternas, há 

possibilidade de intervenção sobre sua trajetória; portanto não há determinação social absoluta. 
Na perspectiva sócio-histórica não se reconhece como meramente ideológica a possibilidade 

de escolha das classes subalternas. Ao contrário, entende-se que nisso reside a possibilidade 

de mudança, de alternação histórica, ao reconhecer que os indivíduos podem, de certo modo, 
intervir sobre as condições sociais, por meio de ações sociais e/ou coletivas. Não se pretende, 

com isso, resgatar a concepção liberal de homem; da mesma forma, não se assume que se 

superarão todos os obstáculos colocados pela realidade por mera vontade pessoal, mas que as 

pessoas podem lutar para mudar as condições em que vivem, tanto individual quanto 
coletivamente. (BOCK, 2006, p. 69).  

 

Por fim, a escolha teórica está intimamente ligada às tecnologias aplicadas, sendo essas 

técnicas de dinâmicas de grupo, troca de experiências e pesquisas, visando que o jovem elabore 

os principais conflitos em relação à escolha de profissão e trabalhe aspectos internos e externos, 

visto que estão inseridos numa sociedade em constante transformação (Bastos, 2005). As 

técnicas escolhidas ao longo do projeto são embasadas em propostas feitas por Bock (2006) e 

Lucchiari (1993). 

A escola selecionada para a realização deste projeto foi uma Escola Estadual, localizada 

no centro da cidade de Campo Grande - MS. Esta tem como diferencial a participação no novo 

projeto de ensino que foi implementado no estado de Mato Grosso do Sul no ano de 2017, 

“Escola da Autoria”, assim chamado pois o objetivo é que os jovens sejam “autores de sua 

própria história” e possam ser sujeitos autônomos, com isso o Estado pretende proporcionar 

melhora na qualidade de ensino da rede pública, diminuindo a evasão escolar e aumentando a 

aprovação de alunos de escolas públicas nos vestibulares. A princípio foram selecionadas 12 

escolas, os profissionais foram previamente treinados, e o projeto do Estado começou a ser 

executado no ano citado, com carga horária integral (9 horas por dia), e disciplinas 

diferenciadas, como por exemplo a “Projeto de vida”. Além disso conta com o método de 

tutoria, que reforça o vínculo entre alunos e professores. 

 Tendo em vista colaborar com um projeto que busca possibilitar o processo de 

autonomia dos sujeitos, realizamos quatro encontros com alunos de duas turmas do terceiro 

ano, em média 54 alunos por encontro, onde buscamos refletir sobre suas escolhas profissionais, 
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considerando sua própria história de vida, lugar onde vive, familiares, condições 

socioeconômicas em geral, suas habilidades e interesses.   

 

2. Metodologia 

Foram realizados quatro encontros de duração de 1h30min cada, com 54 alunos, 

estudantes do terceiro ano do ensino médio, da Escola Estadual Lúcia Martins Coelho. Foi 

utilizada como base a Proposta de Orientação Profissional na abordagem sócio histórica, de 

Silvio Bock, e o Planejamento por Encontros, de Dulce Helena Pena Soares Lucchiari. Os 

encontros foram organizados em formato de rodas de conversa, dinâmicas e jogos. Para o 

desenvolvimento das atividades utilizou-se de folhas sulfite, canetas, datashow para reproduzir 

slides e vídeos, 2 caixas de bis branco e 2 caixas de bis preto para o “Procedimento do Sorvete” 

e caixinhas. 

Contando com trinta minutos antecedentes para organização do ambiente e do material, 

a Orientação Profissional ocorreu em horário de aula cedido pelos professores (toda terça-feira 

às 15:00), com a utilização da quadra e do anfiteatro da escola. Antes de iniciar os encontros 

semanais houve a proposta para a escola, que prontamente se interessou e disponibilizou as 

condições para a atuação, mediante carta de apresentação para autorização da diretora do local. 

Dentre o que foi proposto para o trabalho aqui exposto, estão técnicas de quebra-gelo 

que incluem brincadeiras para interação do público alvo e estabelecimento de vínculo para com 

os facilitadores, dinâmicas de reflexão que se fizeram importantes com o intuito de se pensar o 

futuro e organizar-se de maneira que fosse possível caminhar para uma escolha profissional, ou 

ao menos, aproximar-se de determinada área de atuação, jogos que proporcionaram a 

construção de conhecimento acerca das profissões existentes, elucidação de dúvidas de cunho 

acadêmico, além da Síntese Afetiva para o fechamento das discussões, como um momento mais 

introspectivo que permitisse se ter uma ideia do que seria de interesse do estudante como uma 

carreira profissional. 

  

3. Resultados e Discussão 

A fim de obtermos dados referentes ao nível de satisfação dos estudantes quanto ao 

nosso projeto, elaboramos um pequeno questionário com 5 afirmativas que pudessem ser 

pontuadas de 1 a 5 de acordo com a satisfação do aluno (em ordem crescente de contentamento) 
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e uma sexta afirmativa aberta para sugestões. Foram aplicados 37 questionários (17 

questionários não puderam ser aplicados a tempo da entrega deste trabalho) nos 54 alunos que 

participaram das atividades.  Dos 37 questionários aplicados: 2 foram assinados, mas deixados 

em branco; 24 foram respondidos, mas não deixaram sugestões; e 13 foram respondidos com 

sugestões. 

 As afirmativas presentes nos questionários, bem como a nota dada pelos alunos, foram 

as seguintes: 

 

 

 

 

 

Local escolhido para o desenvolvimento das atividades 

                  

 

 

 

 

As técnicas utilizadas pelos acadêmicos, como os jogos, brincadeira quebra gelo, vídeo, 

etc. 
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O tempo de duração das atividades 

                   

 

 

 

 

 

Os materiais escolhidos para o trabalho, como papel e caneta, data show, etc. 
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O desempenho dos acadêmicos facilitadores 

                  

 

 Quanto às sugestões dos alunos: 3 deles sugeriram atividades que fossem mais 

reflexivas e usassem mais a imaginação (como a síntese afetiva); 5 requisitaram mais encontros 

ou encontros prolongados (com tempo maior a 1 hora e 30 minutos de duração); 1 gostaria que 

voltássemos, mas para falar de outros temas (não especificado); 1 pediu mais sugestões de 

profissões; os 3 restantes utilizaram das sugestões para fazer elogios as atividade e facilitadores. 

 Sendo assim, conforme feedback das alunas e alunos, pudemos perceber o vínculo já 

criado entre os aplicadores das atividades e os estudantes. Os dados mostram boa interação com 

os estudantes e como fomos bem recepcionados pelos mesmos, a maioria dos alunos participou 

de todas as atividades, independente do que fosse proposto, mesmo que alguns preferissem não 

escrever e relatar sua atividade em público. Nota-se também, pelas respostas dos alunos, que a 
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maioria gostou do local usado pela maior parte do tempo para as atividades (anfiteatro) e uma 

pequena parcela preferiu a quadra ou outro local não especificado. Além disso, a maior 

demanda apresentada pelos alunos foi a necessidade de maior quantidade de tempo para 

realização das dinâmicas ou maior número de encontros, o que mostra que as atividades 

propostas foram bem recebidas e aplicadas com êxito. 

 

4. Considerações finais 

O trabalho executado no colégio, apesar de breve, foi muito gratificante. As quatro 

semanas e cada atividade aplicada em um grupo tão grande quanto o que nos foi disponibilizado 

nesta proposta, foram experiências que engrandeceram nosso crescimento profissional e 

esperamos que de todos os que participaram conosco também. Lidar com a temática da 

orientação profissional não é fácil em nenhuma das fases da vida; a pressão que uma sociedade 

com um modo produção capitalista exerce aos que estão sujeitos à ela, torna a escolha de um 

trabalho algo muito difícil de se pensar, principalmente quando a necessidade da produtividade 

e de sobrevivência está posta muito antes da satisfação e da aprendizagem. 

Toda a dificuldade esteve presente em cada encontro deste projeto, sendo passível de se 

observar nos discursos pretensiosos e ansiosos de cada aluno ali envolvido. Alguns momentos 

pontuais de catarse mostraram também a importância de se criar espaços onde discursos sobre 

os projetos de vida de cada um pudessem aparecer, trazendo à tona as angústias sobre as 

indecisões e apoio (ou não) dos que convivem com cada um daqueles jovens. 

É importante que se entenda este projeto como o início de algo que pode ser muito 

frutífero na vida das pessoas que estiveram envolvidas com o mesmo, demonstrando nos 

resultados a relevância que uma orientação profissional pode ter à todos que participam 

ativamente do próprio processo de escolha profissional.  

Nos encontros com os alunos foi possível observar que com o passar dos dias eles se 

abriam mais, participavam mais e mostravam mais questões que os incomodavam em relação 

a esse assunto. Também foi percebido o fortalecimento de vínculos entre os próprios alunos, 

criando assim o princípio de uma rede de apoio para todos, mas especialmente para aqueles que 

não sentem um suporte tão expressivo por parte dos familiares. Olhar para cada um deles e abrir 

um espaço de escuta, de maneira descontraída, foi significativo para todos, considerando o 

feedback recebido. Pensamos que fazer Orientação Profissional não se limita a fazer algumas 
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análises de habilidades para transformá-las em uma lista de possibilidades, pois essa 

experiência pode ser muito mais do que isso, e foi. A promoção de reflexões acerca do mundo 

profissional trouxe também reflexões que culminaram em autoconhecimento, trilhando 

caminhos para o desenvolvimento de autonomia, o que é imprescindível de se ter como 

norteador na atuação da Psicologia. 
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Resumo 

Com a disseminação do novo coronavírus, houve a suspensão das atividades não essenciais, 

por exemplo, as aulas passaram a acontecer de forma remota. Assim, as aulas passaram do 

presencial ao ensino remoto, contudo, os alunos sofrem com as desigualdades sociais, pois 

não são todos que conseguem a ter acesso a nova modalidade. O estudo é uma revisão 
integrativa, na qual consiste em proporcionar uma síntese de conhecimento de estudos 

relevantes sobre determinado tema, assim como aplicabilidade prática. Diante disso, de acordo 

com os resultados dos estudos, a desigualdade no ensino, provoca exclusão social, pois grande 
parte da população não tem acesso ao ensino remoto, tem dificuldade com a internet, e pode 

causar tédio, desamino e provocar adoecimentos mentais. Assim, é necessário que a 

aprendizagem seja acessível a todos, e é preciso políticas públicas para os discentes que não 

consigam dispor de recursos tecnológicos para que possam da continuidade aos estudos. 
 

Palavras-chave 

Ensino remoto. Desigualdade. Pandemia. 

 

1. Introdução 

O novo coronavírus responsável pela pandemia COVID-19, tem sido um grande desafio 

e provocado mudanças sociais, econômicas e políticas. Diante da atual crise global é possível 

observar a vulnerabilidade às doenças que estão surgindo e as que já são conhecidas, pois com 

a globalização existe integrações das economias, o que ocasiona um aumento da circulação de 

pessoas e mercadorias, e assim facilita o contágio pelas doenças infecciosas (LIMA et al., 

2020). 

Com o isolamento social, para evitar aglomerações e a rápida disseminação do vírus, 

muitos serviços não essenciais foram suspensos, por exemplo: escolas, bares e restaurantes, 

desse modo uma parte da população manteve os vínculos empregatícios do exercício formal de 
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forma remota. Entretanto, outra parcela não dispõe de condições mínimas para exercerem o 

distanciamento, sem que lhe cause riscos ou ameaças ao seu bem-estar (PIRES, 2020). 

Assim, com as suspensões das aulas, deu início a uma nova modalidade aprendizagem, 

o Ensino Remoto Emergencial (ERE), na qual permite que as aulas sejam ministradas de forma 

temporária, enquanto perdurar a pandemia, como forma alternativa de apresentar os conteúdos 

e que os alunos não fiquem prejudicados, e não atrasem as atividades curriculares que são 

obrigadas a serem cumpridas (HODGES etl.,2020). 

Na Educação à Distância, o aluno é responsável pela a aprendizagem, ou seja, torna-se 

protagonista, e com isso começa a procurar novas habilidades que antes não eram tão 

exploradas no ensino presencial, e então torna-se autônomo e com novas capacidades de crias 

e buscar distintas formas de aprender e conseguir se adaptar as ferramentas que surgem durante 

o período de pandemia, e assim pode se adaptar a nova realidade (OLIVEIRA et al.,2020).   

Assim, os alunos precisam de uma internet de qualidade para poderem desenvolver as 

atividades acadêmicas. Nesse contexto, é possível observar um aumento no número de acesso 

à internet, entretanto, a população de classe baixa, não teve um aumento significativo quando 

comparado com a população de classe alta, ou seja, existe uma diferença no crescimento devido 

a classe social e também quando comparados a região de áreas urbanas e rurais, pois as áreas 

urbanas houve um maior número de acessos (IPEA,2019).  

O estudo tem como objetivo geral compreender as consequências na aprendizagem 

devido as desigualdades no ensino remoto. Desse objetivo temos alguns mais específicos, a 

saber: auxiliar na difusão de pesquisas científicas acerca da desigualdade no acesso ao ensino 

remoto; proporcionar estratégias que ajudem na propagação dos serviços remotos para atingir 

mais estudantes; gerar políticas públicas específicas para minimizar impactos emocionais mais 

graves nesse grupo.  

Dessa forma, o estudo buscou responder o seguinte questionamento: quais as 

consequências na aprendizagem devido as desigualdades no ensino remoto durante a pandemia 

COVID-19? 

 

2. Metodologia 

No presente estudo foi realizada uma revisão integrativa da literatura, que consiste em 

um tipo de estudo que visa proporcionar uma síntese de conhecimento de estudos relevantes 
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sobre determinado tema, bem como a aplicabilidade prática sobre o mesmo. Busca apreender 

uma multiplicidade de conceitos, teorias ou problemas com a inclusão de metodologias diversas 

para a compreensão do fenômeno analisado (SOUZA et al., 2010). 

A elaboração da pesquisa seguiu as etapas de estabelecimento do problema e objetivos 

da revisão integrativa; estabelecimento de critérios de inclusão e exclusão de artigos/seleção da 

amostra; definição das informações a serem extraídas dos artigos selecionados; análise dos 

resultados e discussão. 

Os critérios de inclusão consistiram em artigos publicados na íntegra, em português ou 

inglês, cujas metodologias tivessem evidências e fossem válidas. Foram excluídos artigos 

incompletos, que não estivesse no idioma português ou inglês, estudos empíricos sem valor 

científico, publicações em anais e Trabalho de Conclusão de Curso (TCC).  

Nesse contexto, utilizou-se as palavras-chave: Ensino à distância, desigualdades, 

COVID-19. A busca foi realizada em janeiro de 2020 e não restringiu período de tempo das 

pesquisas nem foram utilizados outros filtros de busca, visando ampliar possibilidades de 

inclusão de estudos. Foram identificados trinta artigos, porém após a leitura foram descartados 

dezenove e a amostra final foi constituída de onze pesquisas. Em seguida, os dados foram 

organizados de forma sintetizada e organizada, para então serem analisados e discutidos. 

 

3. Resultados e Discussão 

A utilização do Ensino à distância (EAD), as aulas seguem os mesmos princípios das 

aulas presenciais, e os mesmos horários e começam a mudança para os ambientes virtuais 

(AVA), ou transmitidas pela televisão, entretanto, os docentes estão passando por um momento 

de estresse, pois são obrigados a exercerem uma função, na qual não tiveram tempo suficiente 

de treinamento e em alguns casos não conseguem manter o engajamento e motivar os discentes 

(CORDEIRO,2020). 

Vale ressaltar que existem estudos que trazem discussões críticas a respeito do EAD, 

pois ao iniciar o distancia social, foi imposto em algumas instituições o início das aulas remotas, 

porém invadiu o sistema educacional sem que tivesse uma discussão relevante, profunda e séria 

sobre essa nova forma de aprendizagem, e com isso muitos alunos estão sendo prejudicados e 

excluídos do sistema, ou seja, existe falsa sensação de aprendizagem, tendo em vista que só 

alguns conseguem acompanhar (COELHO,2020). 
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Assim, o EAD, provoca desigualdades sociais, pois enquanto uma parcela da população 

possui um local de estudo em casa, tem acesso a rede banda larga, smartphone e conseguem 

realizar as atividades sem maiores danos, existe outra parte dos estudantes que não possuem 

acesso aos ambientes virtuais, e estão se prejudicando pois não conseguem acompanhar, e como 

as aulas continuaram na modalidade on-line, ficam atrasados e em alguns casos podem até 

perder o ano letivo e impacta os alunos em nível do bem- estar físico, acadêmico e mental (DE 

SOUSA OLIVEIRA et al., 2020). 

Um estudo realizado com discentes observou-se que os alunos apresentavam 66,6% de 

dificuldade com o acesso à internet, 13,4% tinham muita dificuldade e 20% não tinha 

dificuldade, ou seja, a baixa velocidade a banda larga atinge diretamente na satisfação 

acadêmica, o que ocasiona uma redução na participação e discussões nas atividades e com isso 

influenciam diretamente no processo de aprendizagem, e pode facilitar a distração dos alunos 

(DOSEA et al.,2020). 

Nesse contexto, uma pesquisa realizada com 37 professores da rede pública e privado 

do Estado de São Paulo, verificou-se que apenas 10,5% tinha tido contato prévio com 

ferramentas com Ensino à distância, e que 94% dos docentes relatam média ou baixa adesão às 

plataformas remotas por parte dos alunos, ou seja, os professores também sofrem com as 

desigualdades sociais, por exemplo, dificuldade utilizar equipamentos, pois precisam 

compartilhar com a família e carências de recursos (SILVA et al.,2020). 

Dentre os trabalhos examinados, identificou-se um estudo que reflete sobre os pontos 

positivos e negativo do EAD, pois como pontos positivos, auxilia os alunos e professores 

encontros afetuosos, boas dinâmicas, realizarem rotina de estudo e da continuidade a 

aprendizagem, entretanto, essa modalidade pode causar tédio, desânimo, exaustão física e 

mental, e provocar adoecimentos mentais (SANTOS,2020). 

Nessa mesma direção outra pesquisa relata os pontos negativos sobre as percepções de 

62 professores de educação do ensino superior do estado do Rio de Janeiro, os docentes 

demonstram limitações com as ferramentas tecnológicas, o contexto da pandemia que interfere 

diretamente na aprendizagem e ter que se aperfeiçoar e modificar os planejamentos das aulas 

para uma nova metodologia (BARBOSA et al., 2020). 

De acordo com Barbosa et al.,2020 8,1% dos professores não possuem recursos para 

ministrar aulas remotas, 79% não receberam incentivos para melhorar os recursos tecnológicos, 
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41,9% não tinha experiências que ministrassem aulas remotas,59,7% da frequência dos alunos 

diminuíram, 33,9% dos alunos a internet dos alunos não conseguem atender a demanda das 

aulas remotas e 67,7% dos discentes não tiveram ações inclusivas para continuarem a educação 

com acesso ao novo modelo das aulas. 

Diante disso, algumas secretarias de educação, estão adotando alguns programas, por 

exemplo, em Espírito Santo, existe um programa EscoLAR, no qual é um programa de 

Atividades Pedagógicas Não Presenciais (APNPs), Portaria Nº 048-R, de 02 de abril de 2020, 

que auxilia alunos e professores para que consigam da continuidade a aprendizagem, e também 

fornecem reforço escolar aos discentes que estão tendo alguma dificuldade no desenvolvimento 

das atividades pedagógicas, por meio da plataforma Google Sala de Aula (SEDU,2020). 

Em contrapartida, muitos alunos não conseguem acompanhar as aulas pelos aplicativos 

que são disponibilizados, ou por outros meios de comunicação, pois em alguns casos não 

possuem recurso financeiros para adquirir. Assim, a desigualdade social, reflete na 

desigualdade escolar, ou seja, não fornece as mesmas oportunidades aos alunos e nem garante 

acesso e permanência para que possam continuar a uma educação plena e a inserção dos jovens 

com possibilidades mais amplas, justa e igualitária (AUGUSTO; SANTOS,2020).  

Outro estudo realizado pelo Arruda (2020), mostra que no isolamento social e o início 

das aulas on-line, é difícil motivar os alunos para as aulas remotas, pois não possui as interações 

físicas, a linguagem corporal fica restrita, e a dificuldade no processo de supervisão dos alunos, 

e os professores não conseguem acompanhar a interação entre os alunos, o que dificulta o 

processo de aprendizagem.  

Diante disso, já existe pesquisas que discutem sobre os efeitos que esse ensino à 

distância possui, pois os conteúdos em excessos e as notícias falsas sobre a pandemia COVID-

19, pode provocar ansiedade e gerar depressão, e assim sendo mais intensas em crianças e 

adolescentes tendo em vista que demandam de monitoramento mais direto, pois muitas vezes 

não conseguem expressar o que estão sentindo, e o uso exagerado de tecnologias digitais pode 

causar dependência tecnológica (DESLANDES,2020). 

 

4. Considerações finais 
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Diante dos resultados apresentados, verifica-se que uma parcela crescente de indivíduos 

que estão sendo prejudicados devido a desigualdade social, e o aumento da exclusão com a 

utilização do Ensino Remoto Emergencial. Contudo, é necessário políticas públicas que 

consigam abranger os alunos das escolas públicas, comunidades indígenas, comunidades rurais, 

que também são afetadas no processo de aprendizagem. 

Assim, é preciso responsabilidade social, e que ofereçam um ensino acessível a todos, 

por exemplo, investir em implantações de tablets, chip com internet a esses discentes de baixa 

renda que não conseguem dispor de recursos tecnológicos para que possam acompanhar as 

aulas e dar continuidade aos estudos e oferecer políticas públicas nas quais possam abranger o 

fator social, econômico e também o emocional, tendo em vista, que a pandemia tem afetado a 

saúde mental dos docentes e discentes do sistema educacional.  

Assim, as instituições de ensino em parcerias com o governo devem investir na 

formação dos professores, também oferecer cursos de capacitações, fornece incentivos 

financeiros para que consigam adquirir e melhorar os materiais a fim de facilitar a continuidade 

das aulas remotas. O estudo possui limitações, pois tem poucos estudos de casos nos quais 

possam abranger as diferenças entre as universidades públicas e privadas e pesquisas que sejam 

realizadas com maiores números de participantes, assim é importante pesquisas futuras que 

consigam desenvolver mais pessoas e esses aspectos culturais, regionais sejam levados em 

consideração. 
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PRÁTICAS EM PSICOLOGIA ESCOLAR E EDUCACIONAL 

NO CONTEXTO DO ENSINO REMOTO EMERGENCIAL  

 

Eixo 2: A educação e as novas possibilidades do(a) psicólogo(a) dentro da escola. 

 

Lidiane Xavier Sudré¹, Rebeca Maria Peres Calgaro², Orientadora: Prof. Drª. Gisele Toassa³ 

 ¹Lidiane Xavier Sudré (a), UFG, lidianexavier@live.com, 

 ²Rebeca Maria Peres Calgaro(a), UFG, rebecalgaro@gmail.com, 

 ³Prof. Dra. Gisele Toassa, UFG, gtoassa@gmail.com. 

 

Resumo 

 

O presente trabalho é resultado das práticas, estudos e reflexões desenvolvidas no componente 

curricular Estágio Supervisionado-Processos Psicossociais I, do curso de Bacharelado e 

Licenciatura em Psicologia, da Universidade Federal de Goiás (UFG). Devido a situação da 

pandemia de COVID-19 no país e em acordo com  a Resolução Consuni nº 33/2020, a 

Resolução Consuni nº 34/2020 e Resolução Consuni nº 35/2020, todas as atividades foram 

desenvolvidas remotamente no Instituto Federal de Goiás (IFG) campus Goiânia, visando 

oportunizar espaços de discussão e reflexão quanto aos desafios e (im)possibilidades da 

Psicologia Escolar e Educacional  no contexto do Ensino Remoto Emergencial (ERE). 

 

Palavras-chave: Psicologia Escolar e Educacional, IFG, Ensino Remoto Emergencial.  

  

1. Introdução 

Este trabalho tem o objetivo de apresentar o relato de experiência de duas estagiárias 

em Psicologia Escolar e Educacional no contexto da pandemia de COVID-19. As atividades de 

estágio, desenvolvidas no IFG-Campus Goiânia, iniciaram-se na modalidade presencial no mês 

de março do ano de 2020. Durante duas semanas, foi possível ir à instituição, participar de 

algumas atividades desenvolvidas, fazer observações e criar projetos que seriam realizados ao 

longo do semestre. Nesse contexto, o Brasil teve suas primeiras contaminações pelo vírus no 

final de mês de fevereiro, sendo que rapidamente foram subindo o número de casos suspeitos 

tornando um caso de emergência sanitária no país.  A pandemia fez com que se acirrassem as 

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
https://www.google.com/search?safe=active&bih=828&biw=1229&rlz=1C1ASUM_enBR893BR893&hl=pt-BR&sxsrf=ALeKk01O70XQMtkPNm1FZBO563thV7SHeQ%3A1613151279331&ei=L7wmYNHeE5ux5OUPx_S4cA&q=faculdade+de+educa%C3%A7%C3%A3o+ufg+endere%C3%A7o+e+telefone&oq=faculdade+de+educa%C3%A7%C3%A3o+ufg&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAEYADIECCMQJzIICAAQxwEQrwEyBggAEAUQHjIGCAAQBRAeMgYIABAIEB4yBggAEAgQHjIGCAAQCBAeMgIIJjoHCCMQsAMQJzoHCAAQRxCwAzoKCAAQxwEQrwEQDToICAAQCBAHEB46CAgAEAcQBRAeUMrWClj25wpg4voKaAJwAngAgAGBAogBsweSAQMyLTSYAQCgAQGqAQdnd3Mtd2l6yAEJwAEB&sclient=gws-wiz
https://fe.ufg.br/
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vulnerabilidades sociais, principalmente com o aumento do desemprego e as reformas 

empreendidas pelo governo, precarizando cada vez mais as relações de trabalho e favorecendo 

os ricos em detrimento da população menos favorecida. Nesse cenário, em 27 de Março de 2020 

a UFG, por meio da resolução do Consuni nº 18 de 2020, suspendeu o calendário acadêmico 

por tempo indeterminado. As atividades acadêmicas (inclusive os estágios) foram suspensas 

visando resguardar a vida dos estudantes, docentes e técnicos da instituição, pelo compromisso 

da universidade com a saúde e a vida da sua comunidade.  

Com essa suspensão, iniciaram-se acalorados debates sobre as possibilidades de um 

retorno de forma não presencial. O próprio Conselho Federal de Psicologia (CFP), e Conselho 

Regional Psicologia 09 (Goiás), realizou diversos encontros online colocando em discussão a 

possibilidade de estágios não presenciais na área da psicologia  que visava a regulamentação 

dos estágios, a partir da construção de resoluções e instruções normativas  de modo que não se 

perdesse de vista os princípios éticos, políticos, técnicos e epistemológicos da psicologia. A 

partir de um amplo debate, e considerando-se as pressões políticas que emergiram nesse 

contexto, no dia 03 de Julho de 2020 em reunião online o Consuni aprovou a retomada das 

atividades na modalidade de Ensino Remoto Emergencial (ERE) para o dia 31 de agosto do 

mesmo ano.    

Quanto ao estágio em Psicologia Escolar e Educacional, mesmo considerando todas as 

dificuldades, foi aceito o desafio acreditando que existiam muitas (im)possibilidades nesse 

caminho de formação. Essa escolha pelo estágio em Psicologia Escolar veio atrelada ao desejo 

de contribuir, a partir do olhar da psicologia, com o campo da educação quanto aos processos 

que esse campo estava construindo no contexto da pandemia. Por diversos momentos foi difícil 

pensar em um estágio sem ir à escola, sem pisar naquele chão cheio de alunos, professores, 

técnicos, processos de aprendizagem, afetos, construções e formação de humanidade. Mas 

também sabíamos que embora muito se perdeu nesse percurso, também se construiu, e a que 

escola continuava viva por meio dos seus atores,  mesmo que fosse por meio das telas, através 

do ERE.   

Assim sendo, como a Psicologia Escolar e Educacional é um importante campo de 

atuação do psicólogo e uma área emergente que tem ganhado força nos últimos anos, é 

necessário, portanto formar os psicólogos para trabalharem nesse campo, principalmente por 

conta da aprovação da Lei 13.935, que garante a presença do profissional psi na educação 

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
https://www.google.com/search?safe=active&bih=828&biw=1229&rlz=1C1ASUM_enBR893BR893&hl=pt-BR&sxsrf=ALeKk01O70XQMtkPNm1FZBO563thV7SHeQ%3A1613151279331&ei=L7wmYNHeE5ux5OUPx_S4cA&q=faculdade+de+educa%C3%A7%C3%A3o+ufg+endere%C3%A7o+e+telefone&oq=faculdade+de+educa%C3%A7%C3%A3o+ufg&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAEYADIECCMQJzIICAAQxwEQrwEyBggAEAUQHjIGCAAQBRAeMgYIABAIEB4yBggAEAgQHjIGCAAQCBAeMgIIJjoHCCMQsAMQJzoHCAAQRxCwAzoKCAAQxwEQrwEQDToICAAQCBAHEB46CAgAEAcQBRAeUMrWClj25wpg4voKaAJwAngAgAGBAogBsweSAQMyLTSYAQCgAQGqAQdnd3Mtd2l6yAEJwAEB&sclient=gws-wiz
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básica. Por isso a importância do curso de psicologia ofertar, na ênfase psicossocial, o estágio 

em Psicologia Escolar e Educacional a partir de uma perspectiva crítica que questiona os 

processos de dominação e exploração de uma sociedade capitalista, visando contribuir para uma 

educação emancipadora.  

 

2. Metodologia 

As atividades desenvolvidas durante o estágio no IFG- Campus Goiânia, consistiram no 

desenvolvimento de projetos/intervenções psicossociais com o objetivo de contribuir com a 

comunidade acadêmica para os debates e reflexões acerca dos processos educativos no contexto 

da pandemia de COVID 19.  

De acordo com NEIVA (2010) a intervenção psicossocial faz referência às ideias de 

mudança, transformação, pesquisa e ação. Trata-se de uma metodologia que apresenta a 

possibilidade de unificar a pesquisa e a prática psicológica. Assim, o trabalho de intervenção 

psicossocial visa o enfrentamento e superação de dificuldades, melhorando a qualidade de vida 

e o bem-estar psicossocial dos indivíduos.  

As atividades do estágio foram realizadas junto a equipe de Psicologia Escolar da 

Coordenação de Assistência Estudantil (CAE) e consistiram no atendimento individual de 

estudantes e servidores através do projeto do plantão psicológico, nas rodas de conversas com 

estudantes, com temas relacionados ao Ensino Remoto Emergencial (ERE) e a formação de 

professores, abordando sobre os impedimentos, possibilidades e desafios da atividade de 

trabalho do professor durante o ERE. 

 

3. Resultados e Discussão  

   Atualmente, a Psicologia Escolar e Educacional tem crescido no cenário nacional como 

atuação profissional e também ganhando espaços nas formações iniciais do ensino superior com 

disciplinas e estágios, bem como em formações continuadas. Marinho-Araújo e Almeida (2014) 

compreendem que a formação do psicólogo deve se voltar para o domínio e diferenciação dos 

saberes da psicologia e suas respectivas áreas, contemplando as dimensões da teoria e da 

prática. Dessa forma, as autoras afirmam que para garantir a devida formação para o psicólogo 

escolar é necessário que esta promova no futuro profissional o senso crítico de análise da 

sociedade e dos sujeitos que nela vivem, clareza na função ético-política da profissão 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
https://www.google.com/search?safe=active&bih=828&biw=1229&rlz=1C1ASUM_enBR893BR893&hl=pt-BR&sxsrf=ALeKk01O70XQMtkPNm1FZBO563thV7SHeQ%3A1613151279331&ei=L7wmYNHeE5ux5OUPx_S4cA&q=faculdade+de+educa%C3%A7%C3%A3o+ufg+endere%C3%A7o+e+telefone&oq=faculdade+de+educa%C3%A7%C3%A3o+ufg&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAEYADIECCMQJzIICAAQxwEQrwEyBggAEAUQHjIGCAAQBRAeMgYIABAIEB4yBggAEAgQHjIGCAAQCBAeMgIIJjoHCCMQsAMQJzoHCAAQRxCwAzoKCAAQxwEQrwEQDToICAAQCBAHEB46CAgAEAcQBRAeUMrWClj25wpg4voKaAJwAngAgAGBAogBsweSAQMyLTSYAQCgAQGqAQdnd3Mtd2l6yAEJwAEB&sclient=gws-wiz
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capacidade de autonomia para lidar com as situações conflitantes no cotidiano do trabalho, entre 

outros. O estágio se mostra, portanto, como uma parte importante da dimensão formativa, pois 

coloca o profissional em formação diante do seu campo de atuação fazendo com que este 

perceba as aproximações e distanciamentos entre teoria e prática da atuação profissional. 

Nessa perspectiva, a formação deve abordar qual o papel do psicólogo na escola, qual 

é, de fato, a função do psicólogo escolar. De acordo com as orientações do CFP para a lei 13.935 

de 2019, que aprova a presença de psicólogos e assistentes sociais na educação básica, são 

atribuídas ao psicólogo 15 formas de atuação, dentre elas a contribuição no plano político 

pedagógico da escola, a construção de políticas públicas para a educação, o auxilio junto a 

equipe pedagógica às questões de aprendizagem, a orientação à queixa escolar, participação no 

processo de inclusão, formação de professores, avaliação psicológica, orientação junto às 

famílias, participação e promoção de projeto multidisciplinares que tratam de temas pertinentes 

ao ambiente escolar, orientação profissional e ações de acessibilidade. 

É importante destacar que o psicólogo escolar é um mediador no processo educativo e 

sua atuação não deve buscar encontrar nos indivíduos a explicação para as “queixas” escolares, 

deve sim buscar compreender os processo de subjetivação e objetivação envolvidos na 

produção da queixa e as mediações necessárias para a superação (TANAMACHI & MEIRA, 

2003). Partindo dessa perspectiva crítica buscamos desenvolver ações visando o coletivo, além 

de desenvolvermos um projeto para o acolhimento de demandas individuais. 

 Elaboramos o projeto “Minha Vida na Pandemia” utilizando a metodologia das rodas 

de conversas, pois essa é uma forma de intervenção que propicia o diálogo, permite a 

manifestação idiossincrática e o aparecimento de divergências e convergências, fazendo com 

que o sujeito se implique na discussão traçada (Sampaia et. al. 2014). Ao todo foram 3 encontros 

online, que ocorreram quinzenalmente pela plataforma google meet, visando proporcionar 

escuta e reflexões sobre temas como a organização dos estudos no ERE, relações com a família, 

saúde mental e uso das tecnologias.   

Percebemos que as rodas, enquanto uma metodologia de trabalho com o coletivo, 

possibilitaram diálogos e trocas, contribuindo para dar voz à comunidade institucional, além de 

permitir o reconhecimento de potencialidades dos alunos, de modo a produzir conhecimentos e 

colaborar com o processo de conscientização sobre o próprio contexto escolar. 

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
https://www.google.com/search?safe=active&bih=828&biw=1229&rlz=1C1ASUM_enBR893BR893&hl=pt-BR&sxsrf=ALeKk01O70XQMtkPNm1FZBO563thV7SHeQ%3A1613151279331&ei=L7wmYNHeE5ux5OUPx_S4cA&q=faculdade+de+educa%C3%A7%C3%A3o+ufg+endere%C3%A7o+e+telefone&oq=faculdade+de+educa%C3%A7%C3%A3o+ufg&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAEYADIECCMQJzIICAAQxwEQrwEyBggAEAUQHjIGCAAQBRAeMgYIABAIEB4yBggAEAgQHjIGCAAQCBAeMgIIJjoHCCMQsAMQJzoHCAAQRxCwAzoKCAAQxwEQrwEQDToICAAQCBAHEB46CAgAEAcQBRAeUMrWClj25wpg4voKaAJwAngAgAGBAogBsweSAQMyLTSYAQCgAQGqAQdnd3Mtd2l6yAEJwAEB&sclient=gws-wiz
https://fe.ufg.br/
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Nessa mesma perspectiva, que ressalta a importância da escuta institucional dos 

processos envolvidos no ambiente escolar, promovemos o projeto “Plantão Psicológico: 

Escuta ativa e encaminhamento” com o objetivo de  proporcionar um espaço de acolhimento, 

escuta ativa, compartilhamento de experiências e reflexões através de espaços individuais para 

falar e ser acolhido. Esse projeto foi desenvolvido para atender toda a comunidade acadêmica, 

estudantes, professores e demais servidores. É importante destacar que o plantão psicológico é 

diferente de uma psicoterapia, na perspectiva de Bezerra (2014) ele é compreendido de modo 

amplo, sendo possível realizar essa intervenção desviando-se de uma prática acrítica que busca 

“fazer clínica” na escola. 

A escuta realizada por meio do projeto de plantão psicológico possibilitou além do 

acolhimento aos participantes muitas reflexões nos momentos de orientação com as 

supervisoras, abrindo horizontes para novos temas a serem trabalhados por meio da 

identificação de demandas. Por exemplo, os temas do projeto das rodas de conversa surgiram 

por meio da escuta aos alunos sobre as dificuldades encontradas no ERE, bem como as 

dificuldades decorrentes do isolamento social, do medo da perda de entes queridos e da situação 

de desamparo frente à pandemia de COVID-19.  Além disso, a intervenção junto aos 

professores partiu da escuta das queixas apresentadas por dois professores que compareceram 

ao serviço de plantão e pontuaram as dificuldades encontradas pelos professores no ERE. 

Também tivemos um momento privilegiado de escuta aos professores participando dos 

conselhos de classe.  No caso dos técnicos administrativos, uma limitação das nossas ações foi 

não ter conseguido desenvolver um projeto para escutar melhor suas demandas.  

Outra importante frente de atuação da Psicologia Escolar é a formação de professores, 

pensando nisso, realizamos uma roda de conversa intitulada “O Professor Remoto e os 

Desafios Assíncronos: Trabalho docente em tempos de pandemia” com o objetivo de 

oferecer subsídios aos professores do ensino médio, técnico integrado, ensino superior e EJA 

para pensarem em sua atividade de trabalho no momento da pandemia, incluindo possibilidades 

e desafios. Dessa forma, buscamos contribuir para promover o desenvolvimento desse coletivo 

de trabalhadores e a saúde mental dos mesmos. 

 

4. Considerações finais  
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 Este trabalho teve como objetivo relatar as experiências vivenciadas no Estágio em Psicologia 

Escolar e Educacional I, no primeiro semestre de 2020, no Instituto Federal de Goiás no campus 

Goiânia. Trazendo novamente o contexto de pandemia ainda vigente no país, consideramos que 

o estágio foi experienciado em dois momentos. Inicialmente, com a presencialidade, no 

momento em que tivemos contato físico e presencial com o campo e seus atores e que chegamos 

a construir uma diversidade de projetos e relações com a escola. De forma abrupta estes 

momentos foram interrompidos por um longo período de suspensão de calendários acadêmicos 

de ambas as instituições até que fosse aprovado o retorno das atividades de forma remota.  

      Foi então que a partir de debates e reflexões, orientações e do trabalho coletivo da equipe 

conseguimos desenvolver diversas atividades, dentro das possibilidades que o presente 

momento permitia. Consideramos que houveram perdas assim como houveram construções a 

partir da escuta institucional a alunos, professores e técnicos.  Mesmo que a pandemia tenha 

nos imobilizado em todos os sentidos (locomoção, presencialidade, incerteza) foi a partir dela, 

deste conflito, que se traçou as possibilidades de agir na escola através dos projetos de Plantão 

Psicológico, Minha Vida na Pandemia e a Formação de Professores, bem como a participação 

nas reuniões institucionais.  

       Quando algo é tão significativo, como essa pandemia, que afeta nossa rotina, nossas 

emoções, nossa relação com o trabalho, com a família, em um momento de luto generalizado, 

ela deve ser objeto de escuta, de discussão, de elaboração do vivido e das implicações disso em 

uma instituição escolar. As perdas nos entristecem e não devem ser negadas nem esquecidas, a 

maior perda é a presencialidade, porém aprendemos que a escola é feita pelos seus atores e que 

há possibilidades reais de troca e aprendizado quando somos colocadas diante do novo, do 

desconhecido, desde que haja diálogo e disposição para buscar criar o possível, dentro do 

impossível.  
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PSICOLOGIA ESCOLAR E “ALUNOS PROBLEMA”: 

REPENSANDO IDEOLOGIAS E PRÁTICAS 

Eixo 2: A educação e as novas possibilidades do(a) psicólogo(a) dentro da escola 

 

Nicole Soares Resende¹  

 ¹Nicole Soares Resende, Universidade Federal de Goiás nicole_resende12@hotmail.com 

 

Resumo 

Este trabalho visa, a partir de uma experiência de estágio em uma escola municipal da cidade 

de Goiandira-GO, discutir o papel da profissional de Psicologia no contexto escolar diante dos 

‘alunos problema’ e repensar a atuação psi considerando a construção histórica da prática da 
Psicologia Escolar. Neste ínterim, a intervenção foi analisada a partir de um levantamento 

bibliográfico ancorado no referencial teórico da Psicologia Crítica. O trabalho com o 5°A 

demonstrou que as crianças que eram rotuladas como ‘problema’ pela instituição necessitavam 

muito mais ser ouvidas enquanto autoras de suas histórias, do que corrigidas e treinadas. 
Portanto, uma atuação que supera os impasses herdados da Psicologia Clínica e compreende 

o indivíduo em sua totalidade social, histórica e cultural, permitiu com que as crianças se 

percebessem sujeitos de uma realidade concreta, que elas podem, enquanto coletividade, 
transformar. 

 

Palavras-chave 

Psicologia Escolar. Intervenção. Psicologia Crítica.  

 

1. Introdução 

 

O contexto escolar, bem como a concepção sobre educação no Brasil, carrega 

características de um legado que data do período colonial: uma perspectiva adaptacionista, 

autoritária, religiosa, elitista e segregadora. Segundo Marçal Ribeiro (1993, p.28) desde então, 

a educação “[...] serviu apenas a uma determinada camada social, em detrimento das outras 

camadas da sociedade que permaneceram iletradas e sem acesso à escola”. Assim, todo o 

percurso histórico-econômico atingido até então, desde a evolução da economia agrário-

comercial-exportadora até a industrialização e o desenvolvimento tecnológico, o Brasil nunca 

teve a educação como prioridade em seus investimentos e acabou contribuindo para a 

manutenção da classe dominante.  

Neste ínterim, vê-se um cotidiano enrijecido, fomentado pelas ideologias da burguesia 

que favorecem a exclusão e a marginalização de crianças empobrecidas (COLLARES; 
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MOYSÉS, 2011). A figura do professor, perpassada por ferramentas tecnicistas e por uma 

concepção de ensino fragmentada, constituiu-se sem criticidade do seu fazer pedagógico na 

cotidianidade: preconceitos povoam o contexto do ensino e a realidade social dos indivíduos 

tornou-se um lugar fecundo para a culpabilização das crianças e da família, abrindo-se margem 

para diagnósticos e intervenções medicamentosas. Além disso, impera uma lógica 

mercadológica, típica do neoliberalismo, na qual a educação se tornou também um produto. 

É neste cenário que se dá a atuação da psicóloga. Loureiro (1997) conta que a psicologia, 

desde sua regulamentação no Brasil, foi fortemente influenciada por uma perspectiva clínica e 

a formação da profissional ficou propensa ao atendimento individual e atrofiada em áreas como 

a organizacional e a escolar, campos historicamente anteriores à prática clínica. Assim, a 

psicóloga se inseriu na escola ocupando um lugar de psicometrista, voltando-se para uma 

concepção adaptacionista e psicologizante do sujeito, quantificando as dificuldades de 

aprendizagem da própria criança e justificando o fracasso escolar através da teoria da carência 

cultural.  

Patto (1997) impulsionou a ruptura com tais ideias em favor de uma Psicologia Crítica, 

que compreende o processo de escolarização a partir das dimensões institucional, pedagógica e 

relacional. Dessa forma, criou-se um compromisso com o aluno, que não o objetifique e seja 

capaz de compreender sua realidade e seus atravessamentos. Neste sentido, o contexto escolar 

é um âmbito fértil para a produção e reprodução de papéis sociais consuetudinários, mas 

também para a sua superação, dado que “[...] as contradições fundamentais se dão no nível da 

ação e da interação grupal, onde o exercício da dominação tenderia a gerar contradição e 

negação da própria dominação (através dos papéis).” (LANE, 1984, p. 86).  

Considerando o exposto, este trabalho pretende, a partir de uma experiência de estágio, 

discutir o papel da profissional de Psicologia no contexto escolar diante dos ‘alunos problema’ 

e repensar sua atuação considerando a construção histórica da prática da Psicologia Escolar.  

 

2. Metodologia 

 

Este estudo é fruto da experiência de Estágio Curricular Obrigatório em Processos 

Psicossociais e Comunidade I do curso de Psicologia da Universidade Federal de Catalão. 

Trata-se da experiência de 10 encontros de cunho terapêutico educativo, desenvolvidos com as 
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crianças de um dos 5° ano de uma escola municipal da cidade de Goiandira, no interior de 

Goiás, entre março e julho de 2019. 

Para a análise da intervenção, foi realizada uma pesquisa bibliográfica ancorada no 

referencial teórico da Psicologia Crítica, abarcando os conceitos chave de preconceito e papéis 

sociais de Heller (1970) e determinação concreta e vivência subjetiva de Lane (1984). A 

investigação teórica do papel do psicólogo e o trabalho com grupos pautaram-se nas pesquisas 

de Scisleski, Maraschin e Tittoni (2006) e Lane (1984). A interseção entre Psicologia e 

Educação deu-se a partir dos estudos de Collares e Moysés (2011); Loureiro (1997); Marçal 

Ribeiro (1993); Patto (1997) e Pescarolo (2011).   

 

3. Resultados e Discussão 

 

A escolha pela intervenção com este quinto ano, especificamente, deu-se em razão da 

demanda da escola, segundo a qual tratava-se de uma turma de ‘alunos problema’, que não se 

interessavam pela aula, não permitiam que as professoras ministrassem o conteúdo proposto e 

ainda, eram desrespeitosos com estas e entre si. Também, a classe surgiu em uma tentativa de 

retirar as crianças consideradas ‘desafiadoras’ e com maiores dificuldades de aprendizado das 

demais salas, criando uma classe a parte com os famigerados ‘alunos problema’.   

 Assim, em um processo de confirmação das piores expectativas da escola, os alunos 

cumpriam o que Pescarolo (2011) definiu como profecia institucional, correspondendo aos 

estigmas que lhes foram impostos para, finalmente, serem notados pela instituição. A partir das 

vivências realizadas com o 5º ano, percebeu-se a necessidade de trabalhar a temática diferença, 

pois os alunos não conseguiam se ouvir, interrompendo os colegas com muita frequência e na 

tentativa de fugir de si e rotular aos demais, acabavam falando muito mais do outro. Assim, no 

decorrer dos encontros, essa parecia ser a temática central do grupo. 

Via-se, também, um grupo repleto de preconceitos. Heller (1970, p.57) explica que “o 

homem predisposto ao preconceito rotula o que tem diante de si e o enquadra numa estereotipia 

de grupo. Ao fazer isso, habitualmente passa por cima das propriedades do indivíduo que não 

coincidem com as do grupo”. Esse movimento é marcante entre as crianças do 5°A, as quais 

reforçam a violência entre seus pares ao delimitar padrões específicos do que é bom e belo.  
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Neste sentido, intentou-se realizar intervenções que aprofundassem a percepção de si, 

seus sentimentos e ações. Entretanto, as crianças rapidamente se dispersavam das atividades 

propostas, fossem elas de escrita, desenho, colagem ou roda de conversa. E a violência 

rapidamente tomava conta do cenário com expressões socialmente lidas como de menos valia 

em relação aos colegas. Neste ínterim, percebeu-se a necessidade de vivências que 

impulsionassem a reflexão acerca da possibilidade de outros enfrentamentos que não fossem a 

violência física e verbal. 

Na tentativa de encontrar recursos lúdicos que acessassem mais as crianças, foram 

escolhidos jogos como can-can, mexe-mexe e adedonha, dividindo-os em pequenos subgrupos. 

Optou-se por deixá-los livres para experimentar e compartilhar os jogos como preferissem. As 

crianças se interessaram pelas brincadeiras, mas não houve interação entre os grupos e durante 

o jogo de adedonha, se ativeram muito mais ao que as outras respondiam do que ao exercício 

de pensamento para a produção de sua própria resposta, recaindo novamente em uma linguagem 

ofensiva para se referir ao que os colegas diziam.  

Lane (1984) destaca que a linguagem é uma mediadora ideológica, perpassada pelos 

ideais de uma classe dominante que explica o mundo através de verdades inquestionáveis e 

absolutas, fazendo com que as pequenas contradições sejam universalizadas e naturalizadas. 

Desta forma, nota-se que as palavras expressadas pelas crianças, apesar do cunho diretamente 

ofensivo, não surgiram isoladamente. Elas foram forjadas pelas representações que lhes foram 

dadas desde seu nascimento, em um contexto social, histórico e cultural muito específico e 

diverso para cada uma delas.  

Neste sentido, notou-se a importância de compreender o que significava para as crianças 

estar na escola, considerando o fato de que era muito difícil encontrar um recurso lúdico que as 

interessasse e que a maioria delas realmente demonstrava pouca motivação diante da 

escolarização. Para tal, foi pedido que desenhassem a escola que elas têm e a que gostariam de 

ter e posteriormente abriu-se para a roda de conversa. Cumpre destacar que este foi o dia em 

que as crianças participaram mais ativamente da vivência proposta.  

Eis o fim e o ápice do trabalho com o 5°ano. Foi justamente no último dia de vivência 

que o grupo encontrou a mínima coesão enquanto coletividade. No decorrer de todos os 

encontros o grupo se apresentava muito desarticulado, os estereótipos atravessavam toda a 
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turma e impossibilitavam qualquer movimento grupal que escapasse das representações 

socialmente aceitas.  

Assim, perceberam que a escola não precisa ser um lugar tão enrijecido e sem diversão 

e a partir disso, criaram escolas totalmente diferentes do modelo vigente. Mais ainda, 

articularam ideias para modificar o cenário em que estão inseridos. É evidente que crianças de 

09 a 11 anos de idade talvez não tenham condições materiais e psicológicas para enfrentar a 

instituição e bancar uma greve, como sugerido pela turma. Não obstante, o simples movimento 

de abandonar as diferenças que os separavam e unir-se em um processo de conscientização 

histórica e social, fez nascer no 5°ano o germe da transformação social, confirmando a premissa 

de Heller (1970, p.109) de que “[...] não existe nenhum comportamento, por mais que esteja 

cristalizado em papel, no qual não desperte, com maior ou menor frequência, a consciência da 

responsabilidade pessoal”. É isso o que acontece quando muitos ‘problemas’ se juntam!  

  

4. Considerações finais 

 

A intervenção proposta na escola do município de Goiandira – GO partiu do pressuposto 

de uma Psicologia Social Crítica comprometida com a comunidade e com a transformação 

social, tendo como alicerce a concepção de que o ser humano se constitui dialeticamente em 

um movimento constante de metamorfose.  

 Patto (1997) assevera que impera ainda nas escolas, a concepção de que esta é uma mera 

socializadora do conhecimento científico que capacita os alunos para a passagem do âmbito 

familiar para o mundo do trabalho. Ou seja, há uma visão completamente mercadológica e 

mecanicista da escolarização.  Portanto, a inserção na escola deu-se não com o objetivo de 

aumentar o rendimento escolar das crianças, ou ainda, de adaptá-las às estruturas vigentes. 

Diversamente, intentou-se questionar que tipo de Educação tem sido ofertada e suas 

consequências no nível das determinações concretas e das vivências subjetivas das crianças. 

 Partindo da esfera da vida cotidiana, como aponta Heller (1970) viu-se a relevância de 

considerar o sujeito não apenas na totalidade da sociedade e em sua relação com a história e a 

cultura, mas na mediação da cotidianidade, dos valores e juízos concretos que cada indivíduo 

tem do mundo. Por conseguinte, o trabalho na instituição escolar foi orientado por uma práxis 
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que não existe individualmente, mas que se constrói tão somente quando mais de uma pessoa 

se juntam.  

Diante de um cenário de crianças estigmatizadas e rotuladas como ‘alunos problema’, 

‘desinteressados’ e ‘bagunceiros’, havia que se considerar as reverberações de tais estereótipos 

na produção individual e coletiva das identidades das crianças. Eis porque seria reducionista, 

nesta conjuntura, a realização de atendimentos individuais, dado que as contradições sociais se 

materializam de maneira mais potente no grupo. Assim, a estratégia de intervenção foi pensada 

a posteriori, ou seja, após a inserção das estagiárias no campo e o conseguinte mapeamento das 

dificuldades do grupo, bem como o estabelecimento de vínculos com a comunidade. Com isto, 

foi possível realizar o levantamento das demandas em um processo decisório participativo 

equânime (SCISLESKI; MARASCHIN; TITTONI, 2006).  

Muito além de ser uma ditadora cruel, a psicóloga escolar, ancorada na Psicologia Social 

Crítica, deve se orientar com vistas a superar os impasses herdados da Psicologia Clínica, 

tecnocrata e positiva. Urge criar estratégias criativas para trabalhar em sintonia com a 

instituição em oposição à concepção do senso comum de que a Psicologia é um entrave ao 

exercício dos outros profissionais, para assim, consolidar uma nova representação da psicóloga 

acerca do trabalho desenvolvido no espaço escolar. Ademais, a psicóloga não deve se prestar 

ao desserviço de objetivar e enquadrar os sujeitos às suas técnicas e teorias como se estes fossem 

a-históricos e imutáveis, afinal, SER humano é SER metamorfose! 
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ATUAÇÕES POSSÍVEIS 
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Resumo 

A presente pesquisa se insere no âmbito da Psicologia Escolar e Educacional e busca apreender 

como se deram e se dão as relações, as contradições, as possibilidades de articulações e as 

contribuições entres os campos da Psicologia e da Educação. A pesquisa foi desenvolvida por 

meio da revisão sistemática da literatura. Destacamos que com a realização deste trabalho 
pudemos evidenciar a importância de se abordar a relação entre a Psicologia e a Educação de 

forma crítica a garantir que não haja sobreposição ou valoração de um conhecimento em 

relação ao outro. Ressaltamos, ainda, que compreender e evidenciar o ímpeto crítico 
necessário para o desvelamento da realidade e da construção de uma Educação comprometida 

com sua realidade social, é uma das principais tarefas da Psicologia em sua interface com a 

Educação. 

 

 

Palavras-chave 

Psicologia Escolar. Psicologia Educacional. Educação. Atuação. 

 

1. Introdução 

A presente pesquisa busca apreender como se deram e se dão as relações, as 

contradições, as possibilidades de articulações e as contribuições entre os campos da Psicologia 

e da Educação. Essa relação tem sido constituída por momentos de rupturas e continuidades e 

se desenvolvendo junto à história da própria Psicologia no Brasil.  

Antunes (2019, p.12) explicita as potencialidades dessa relação como “as teorias que 

podem ser incorporadas para se pensar a prática pedagógica e as relações que ocorrem no 

âmbito da escola”, as quais precisam estar relacionadas a práticas específicas da Psicologia, que 

visem um trabalho coletivo, envolvendo e considerando todos os profissionais e atores do 

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
https://www.google.com/search?safe=active&bih=828&biw=1229&rlz=1C1ASUM_enBR893BR893&hl=pt-BR&sxsrf=ALeKk01O70XQMtkPNm1FZBO563thV7SHeQ%3A1613151279331&ei=L7wmYNHeE5ux5OUPx_S4cA&q=faculdade+de+educa%C3%A7%C3%A3o+ufg+endere%C3%A7o+e+telefone&oq=faculdade+de+educa%C3%A7%C3%A3o+ufg&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAEYADIECCMQJzIICAAQxwEQrwEyBggAEAUQHjIGCAAQBRAeMgYIABAIEB4yBggAEAgQHjIGCAAQCBAeMgIIJjoHCCMQsAMQJzoHCAAQRxCwAzoKCAAQxwEQrwEQDToICAAQCBAHEB46CAgAEAcQBRAeUMrWClj25wpg4voKaAJwAngAgAGBAogBsweSAQMyLTSYAQCgAQGqAQdnd3Mtd2l6yAEJwAEB&sclient=gws-wiz
https://fe.ufg.br/
mailto:vitoriaramalho01@gmail.com
mailto:hellenabsantos@gmail.com


202 

 

 

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/ 

contexto escolar e as diversas dimensões que compõem as complexidades escolares, buscando 

romper com uma perspectiva clínica de psicologia para pensar o contexto escolar, as quais 

expressam, mesmo que de forma implícita, que a ideia de fracasso, as queixas e as 

problemáticas escolares são inerentes aos seus sujeitos e, conforme Antunes (2019), passíveis 

de resolução por meio de intervenções singulares e medicalização. 

 

2. Metodologia 

A pesquisa foi desenvolvida por meio da revisão sistemática da literatura, apresentada 

por Costa e Zoltowski (2014, p.55) como sendo um “processo de reunião, avaliação crítica e 

sintética de resultados de múltiplos estudos”. Essa revisão sistemática constitui-se como um 

trabalho reflexivo e crítico a respeito do material pesquisado. Para isso, as autoras reuniram e 

avaliaram diversos estudos, entre eles os atuais e os textos referenciais clássicos da área em 

questão. Tais como Antunes, Patto, Marinho-Araujo, Almeida. 

 

3. Discussão 

É só a partir da segunda metade do século XX que a Psicologia começa a se desenhar 

como ciência independente e surgem as primeiras instituições voltadas para a elaboração e 

transmissão dos conhecimentos produzidos. A preocupação com os fenômenos psicológicos no 

Brasil está presente desde o período colonial em obras provenientes da Teologia, da Moral, da 

Pedagogia, da Medicina, da Política e até mesmo da Arquitetura. Segundo Antunes (2001, p.13) 

nessas obras são abordadas possibilidades sobre a utilização das teorizações para fins práticos 

e podemos encontrar os seguintes temas “emoções, sentidos, autoconhecimento, educação de 

crianças e jovens, características do sexo feminino, trabalho, adaptação ao ambiente, processos 

psicológicos, diferenças raciais, aculturação e técnicas de persuasão de “selvagens”, controle 

político”. Neste período, assim como ocorre até hoje, as produções das ideias psicológicas 

refletiam as contradições e disputas ideológicas presentes na sociedade.  

É só quando se inicia o desenvolvimento de uma “identidade nacional brarsileira”, que 

as produções sobre os fenômenos psicológicos passaram a estar vinculadas às instituições de 

formação superior. Porém, Antunes (2001) indica que tais produções ainda eram geradas no 

interior de outras áreas do conhecimento, principalmente na Medicina e na Educação, as quais 
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eram chamadas para fornecer respostas às necessidades de uma sociedade em constituição e 

transformação.  

Ao final do século XIX, a partir da adoção do regime republicano, num contexto de 

urbanização, industrialização, a expansão dos ideais modernizantes e liberais, aprofunda-se a 

preocupação com a construção de uma nova sociedade brasileira autônoma e moderna. Esta 

nova sociedade precisava de um novo homem que conseguisse atuar de maneira efetiva nesse 

novo contexto. É nesse cenário que as demandas à Medicina11 e à Educação ganham, então, 

novas proporções. E é buscando dar conta de tais demandas que as relações entre essas áreas e 

os  saberes psicológicos são intensificadas. Para Antunes (2001), esse processo caracteriza a 

Educação como um dos mais fundamentais alicerces para se estabelecer a condição de ciência 

da Psicologia no Brasil.  

Marinho-Araújo e Almeida (2014) demonstram que nesse processo de constituição a 

Psicologia endossou perspectivas liberais, idealistas e positivistas de conhecimento, as quais 

sustentavam modelos individualistas e refletiam o projeto capitalista de controle social. Essas 

produções psicológicas instruíram práticas educativas que se tornaram verdadeiras vigias do 

desenvolvimento normal e culpabilizavam exclusivamente os alunos por questões relacionadas 

ao fracasso escolar do ensino público (altos índices de reprovação e evasão, ineficiência do 

ensino, desempenho desigual dos alunos).  

É a partir deste contexto que surge, como indicado por Patto (1998), uma visão reificada 

da escola e de suas problemáticas. Há assim, para Miranda (2008) e Patto (1998), uma 

psicologização da própria Educação. Encarado sob esse prisma, os problemas no e do ambiente 

escolar ficavam sempre reduzidos a distúrbios de personalidade, à deficiência pessoal, à algo 

que poderia ser explicado pela “psicologia das diferenças individuais” (LOUREIRO, 2008, 

p.40). A partir da década de 1980, quando o contexto brasileiro passa por uma reorganização 

social e política, que essa problematização se estabelece e que os psicólogos começam, segundo 

Marinho-Araújo e Almeida (2014), a engajar-se como uma visão histórica e crítica de homem 

e dos fenômenos psicológicos. Loureiro (2008, p.37) ressalta que:  

ao realizar-se em uma sociedade concreta, fundada sobre a oposição de 

interesses de classe, a psicologia (e todas as formas de conhecimentos) está, 

desde suas origens, inserida em um contexto político, econômico e social 

                                                
11 Dado o recorte deste trabalho não abordaremos o desenvolvimento da relação entre a Medicina e a 

Psicologia. Recomendamos a obra de Antunes (2001). 
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historicamente determinado no qual se definem suas características concretas 
e, portanto, os seus limites de conhecimento do fenômeno humano (sem grifos 

no original).  

Ou seja, uma postura crítica busca, justamente, considerar e evidenciar que não há 

neutralidade nas produções, não existe conhecimento independente das condições materiais da 

sociedade nos quais eles são produzidos. Deve apontar para o revelamento que todo 

conhecimento está, e estará sempre, implicado e servindo, claramente ou não, a uma concepção 

de homem e a um projeto de sociedade e de humanidade.  

É preciso ressaltar que as diversas concepções acerca das relações entre Psicologia e 

Educação não se desenvolveram de maneira linear ao longo da história e nem representam um 

processo de superação entre vertentes individualizantes para vertentes que reconhecem suas 

implicações políticas. Essas vertentes coexistem e disputam espaço. Miranda (2008) nos 

convida a olhar para as relações entre Psicologia e Educação como se olha para a histórica 

discussão da dicotomia da relação entre teoria e prática. Segundo a autora:  

“Quando se fala de relação entre psicologia e educação, necessariamente está 
sendo tratada a relação entre teoria e prática, uma vez que é na condição de 

teoria que psicologia se contrapõe à educação entendida como prática social. 

Uma compreensão de relação teoria e prática estará sempre implícita nas 

diversas concepções de relação psicologia da educação.” (MIRANDA, 2008, 
p.28).  

Pimenta e Lima (2005) ressaltam que tal relação é e sempre será uma relação de 

contradição e tensão. É necessário, portanto, compreender a prática como estruturante da teoria 

ao mesmo tempo em que a teoria possibilita a reflexão, análise, investigação e problematização 

tanto acerca da atuação prática, como da realidade na qual essa atuação ocorre. A vista disso, é 

inconcebível reduzir as práticas pedagógicas a uma simples aplicação de determinados 

conhecimentos psicológicos em um dado contexto. Ou seja, concebemos que os campos da 

Psicologia e da Educação se constituem reciprocamente, numa relação de contradição, de 

descontinuidade, que não se resolverá. E é preciso ter clareza disso para não cair em nenhum 

caráter idealista. Seja o que supõe, como mostra Miranda (2008), uma ação pura, espontânea, 

intuitiva, a qual prescinde da teoria, ou uma teoria alheia à prática, uma teoria pela teoria. Em 

qualquer um desses casos perde-se o ímpeto crítico necessário para o desvelamento da 

realidade, da construção de uma Educação comprometida com sua realidade social. 

Compreender esta dimensão crítica é, para Miranda (2008), uma das principais tarefas da 

Psicologia em sua interface com a Educação. 
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Miranda (2015) ressalta que a contribuição da Psicologia para a Educação está nas 

possibilidades que suas produções apresentam para compreender tanto as implicações 

subjetivas constitutivas do homem e de sua realidade social, bem como no reconhecimento de 

como a cultura tem historicamente apreendido, representado, explicado, significado e 

interpretado essas determinações. Então, para a autora, os estudos e produções das Psicologias 

não devem estar orientados para fins imediatos, mas devem estar comprometidos com um 

questionamento do que é aparente e devem buscar desvelar os condicionantes dos fenômenos 

que investigam. Os conhecimentos psicológicos não se configurariam, assim, como 

prescritivos, com a finalidade de dizer o que fazer e resolver problemas imediatos dos sujeitos. 

A potência desses conhecimentos está em possibilitar aos próprios personagens o 

reconhecimento e a apropriação de recursos, que viabilizem a reflexão e construção de saídas 

às questões que lhe são colocadas, tendo em vista os vários condicionantes que as constituem. 

É a partir disso que, para Miranda (2015), é possível se contrapor às ideologias dominantes que 

cada vez mais se orientam para os resultados imediatos e os fins utilitários, e possibilitar uma 

autorreflexão crítica e autônoma, que pode orientar os sujeitos para um agir ético. 

Proporcionando, assim, que a escola se constitua enquanto um espaço de resistência e luta 

contra as opressões, desigualdades e violências.  

 A partir deste cenário, compreendemos que essas potencialidades existem nos contextos 

das atuações do professor de Psicologia e do Psicólogo Escolar. A atuação do professor de 

Psicologia para além da relação ensino e aprendizagem, está na produção e divulgação dos 

conceitos pertinentes à ciência psicológica. Nesse cenário, é evidente a importância da presença 

do professor de Psicologia ministrando as matérias de Psicologia nos cursos de Licenciaturas, 

pois essa presença pode promover a formação de educadores críticos que não reproduzirão uma 

atuação prática-utilitária, sem mediações de reflexões teóricas e que reconhecem a Educação 

enquanto prática social ampla que ultrapassa uma formação que visa uma instrumentalização 

para o mercado de trabalho. 

Além deste campo, Soligo e Azzi (2009) evidenciam que o ensino de Psicologia vem 

ganhando espaço tanto nos cursos técnicos das áreas de saúde, direito e relações humanas, como 

também na educação básica. Ainda que a Psicologia não seja ainda uma disciplina eletiva nessa 

etapa, a partir da nova matriz curricular para o Ensino Médio (Brasil, 2011) há a possibilidade 

da inserção da Psicologia como disciplina eletiva. É possível, também, verificar a presença de 
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conteúdos psicológicos em disciplinas e projetos diversos, pois a Psicologia aparece na Lei de 

Diretriz e Bases (1996) como um conteúdo transversal para o ensino. 

Já sobre a atuação do Psicólogo Escolar, Souza (2000) indica que não há um modelo 

pré-concebido para se trabalhar na escola - o que existe são princípios norteadores que visam 

sustentar uma “prática a serviço da superação da exclusão, da estigmatização e da desigualdade” 

(p.136). E, conforme Patto (1998), é uma prática que rompe com as funções tradicionalmente 

atribuídas de medir habilidades e classificar crianças quanto à capacidade ou incapacidade de 

aprender.  

A atuação do psicólogo junto aos professores e demais profissionais da Educação, 

conforme ressaltado por Vokoy e Pedroza (2005), também deveria visar uma melhor 

compreensão e reconhecimento do papel sociopolítico das práticas que estes realizam. Isso 

porque é a partir delas que a Educação acontece e se efetiva, seja de forma crítica ou não. De 

maneira geral, em todas essas possibilidades de intervenção do Psicólogo Escolar o que está 

em pauta é a construção de espaços de diálogos, de reflexão, de acolhimento no dia-a-dia da 

escola.  

4. Considerações finais 

Partindo de toda a discussão realizada, fica evidente a importância de se abordar a 

relação entre a Psicologia e a Educação de forma crítica. De forma a garantir que não haja 

sobreposição ou valoração de um conhecimento em relação ao outro. Ressaltamos, ainda, que 

compreender e evidenciar o ímpeto crítico necessário para o desvelamento da realidade, da 

construção de uma Educação comprometida com sua realidade social, é uma das principais 

tarefas da Psicologia em sua interface com a Educação. E que está tarefa pode ser efetivar tanto 

na prática do Psicólogo Escolar quanto do professor de Psicologia. 
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EIXO III: A Psicologia na assistência social e a problemática da vulnerabilidade social no 

Brasil. 

 

A COLONIZAÇÃO DA MATERNIDADE NO PROGRAMA 

CRIANÇA FELIZ: UM RELATO DE EXPERIÊNCIA 

Eixo 3: A Psicologia na assistência social e a problemática da vulnerabilidade social no Brasil 
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Resumo 

Partindo da experiência de estágio no Programa Criança Feliz (PCF) e tendo como aporte o 

conceito de gênero, tecnologia de gênero e dispositivo materno objetiva-se analisar a 
configuração do programa. Os resultados apontam para a seleção de mulheres subjetivadas no 

dispositivo materno que reproduzem ideias fundantes do mesmo para justificarem a ausência 

paterna no cuidado aos seus filhos com base em uma inabilidade que estes pais possuem. 
Concomitantemente, o PCF funciona como tecnologia de gênero ao reforçar certas formas de 

maternar e punir outras. Desse modo, no programa coexiste um paradoxo entre seu objetivo, 

auxiliar na maternagem, e sua organização que não acolhe todos os aspectos da maternidade.  
 

Palavras-chave 

Programa Criança Feliz. Maternidade. Gênero. Dispositivo Materno. Tecnologia de gênero. 

 

1. Introdução 

Nos seus primórdios, a assistência social era marcada por práticas assistencialistas e 

tuteladoras que conferiam um aspecto benevolente ao estado (DANTAS, 2016), aspecto 

reforçado pela participação da primeira-dama em ações sociais de caráter filantrópico (LOPES 

& GROSSI, 2019; DANTAS, 2016). Somente em 1988, através da Constituição Federal, ela é 

incorporada à seguridade social sendo regulamentada a partir da Lei Orgânica da Assistência 

Social (LOAS) em 1993. A despeito disto, o caráter benevolente estatal perdura e, buscando 

materializar os objetivos do LOAS, a Política Nacional de Assistência Social (PNAS) é 

instituída em 2004 a fim de estabelecer princípios e diretrizes para sua implementação e 

consolidada no SUAS em 2005 (SANTANA, SILVA & SILVA, 2013). Não obstante, 

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
https://www.google.com/search?safe=active&bih=828&biw=1229&rlz=1C1ASUM_enBR893BR893&hl=pt-BR&sxsrf=ALeKk01O70XQMtkPNm1FZBO563thV7SHeQ%3A1613151279331&ei=L7wmYNHeE5ux5OUPx_S4cA&q=faculdade+de+educa%C3%A7%C3%A3o+ufg+endere%C3%A7o+e+telefone&oq=faculdade+de+educa%C3%A7%C3%A3o+ufg&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAEYADIECCMQJzIICAAQxwEQrwEyBggAEAUQHjIGCAAQBRAeMgYIABAIEB4yBggAEAgQHjIGCAAQCBAeMgIIJjoHCCMQsAMQJzoHCAAQRxCwAzoKCAAQxwEQrwEQDToICAAQCBAHEB46CAgAEAcQBRAeUMrWClj25wpg4voKaAJwAngAgAGBAogBsweSAQMyLTSYAQCgAQGqAQdnd3Mtd2l6yAEJwAEB&sclient=gws-wiz
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atualmente a assistência sofre com o avanço de ideias neoliberais na governabilidade estatal, 

dificuldades em alcançar a universalidade de acesso e de afirmar suas ações enquanto direitos 

populares (DANTAS, 2016; SANTANA, SILVA, SILVA, 2013). 

O Programa Criança Feliz (PCF) se insere na assistência no âmbito da proteção básica 

em 2016 pelo decreto nº 8.869. Ele objetiva fomentar o desenvolvimento infantil a partir do 

acompanhamento de mães e gestantes e estimular a parentalidade, fortalecendo desse modo a 

vinculação afetiva e o protagonismo familiar no cuidado das crianças (BRASIL, 2016). 

Efetivamente ele retorna a uma lógica higienista cujo foco é o ensinamento da maternidade às 

mulheres para a superação autônoma das dificuldades impostas pela pobreza no pleno 

desenvolvimento da criança rumo ao que se denomina sucesso (CAMPOS, 2020; FONSECA, 

2018). 

O PCF impacta negativamente o SUAS executando ações já contempladas por outros 

programas assistenciais e renunciando a universalidade de acesso aos programas assistenciais 

(SPOSATI, 2017). O Conselho Federal de Serviço Social e os Conselhos Federal e Regionais 

de Psicologia enfatizam o esvaziamento orçamentário da assistência social, o deslocamento de 

responsabilidades do estado para a família, suas incoerências com normativas do SUAS bem 

como o ECA, o policiamento das famílias e a volta do primeiro-damismo como consequências 

do programa (CFESS, 2017; CRP-MG, 2017; CRP-SC, 2017, CRP-SP, 2016; CFP, 2016). 

Nessa lógica higienista e eugênica, o PCF (re)produz tecnologias de gênero que 

colonizam corpos e afetos, normatizando-os e naturalizando lugares sociais. Tal 

problematização é de suma importância, uma vez que é nas práticas cotidianas que 

reproduzimos grandes instituições e paradigmas sociais (LAURETIS, 1984). Posto isso, o 

presente trabalho objetiva realizar uma análise, a partir da experiência de estágio no referido 

programada, da existência de variáveis de gênero (BUTLER, 2003) presentes no PCF tendo 

como aporte os dispositivos de gênero (LAURETIS, 1984) e o dispositivo materno 

(ZANELLO, 2018). 

 

 

2. Metodologia 

Trata-se de um estudo descritivo do tipo relato de experiência advindo do estágio em 

uma prefeitura municipal de Goiás, especificamente no Programa Criança Feliz. As 

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
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observações que fundamentam a análise compreendem o período de março a dezembro de 2020 

no atendimento a famílias em vulnerabilidade social. Os atendimentos ocorreram 

prioritariamente no período vespertino sendo o contato realizado por ligações e mensagens com 

a cuidadora principal, devido ao contexto pandêmico, excetuando-se as visitas domiciliares para 

a adesão e preenchimento de formulários. 

A equipe vespertina era constituída por 5 mulheres, sendo 1 supervisora e 4 

visitadoras, com ensino superior completo ou cursando. As visitadoras eram estagiárias de 

psicologia e que, ao se inserirem na equipe, realizaram a capacitação do ministério da cidadania 

através do curso básico do PCF. As famílias consideradas perfil eram encaminhadas pelo CRAS 

para à supervisora que realizava o contato inicial, em geral por ligação, para verificar seu 

interesse em participar do programa e agendar a visita. Era ainda sua função distribuir as 

famílias entre as visitadoras. As visitas iniciais objetivam preencher formulários que coletavam 

informações sobre o bairro, organização familiar, características da gestação, da criança e do 

seu desenvolvimento. Realizada esta etapa, segue-se para as visitas domiciliares que objetivam 

fornecer atividades planejadas a partir das capacidades desenvolvimentais indicadas pela mãe, 

ficando esta encarregada de executá-la durante a semana quantas vezes fosse possível. A visita 

seguinte verifica a execução da atividade, a adaptação da criança a ela e fornece outra e assim 

sucessivamente até a criança ser capaz de executar o marco indicado no formulário 

desenvolvimental. 

Partindo da conceituação de gênero proposto por Butler (2003) bem como os conceitos 

de tecnologias de gênero (LAURETIS, 1984) e o dispositivo materno (ZANELLO, 2018) 

analisa-se a configuração do programa na referida prefeitura, incluindo o discurso institucional 

e dos visitadores, a captação de seus participantes e as imagens vinculadas no setor que ocupa 

na secretaria de desenvolvimento social. 

 

3. Resultados e Discussão 

O modo de captação das famílias, feita através do CRAS, privilegia a inserção de 

mulheres que estão habituadas em ofertar cuidado aos membros familiares e impossibilita o 

contato com homens que exercem função de cuidadores, tendo em vista que o CRAS é um 

espaço feminino e a procura dos homens ao mesmo restringe-se a casos de extrema 

vulnerabilidade (BARBOSA & FREITAS, 2013; DETONI, MACHADO & NARDI, 2018).  

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
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Durante o estágio não houve visitas domiciliares em que os pais estavam presentes ou 

seriam os responsáveis pela execução das atividades. Com o atendimento remoto, ocorreram 

cinco contatos acidentais com os pais que após a identificação da visitadora repassavam a 

chamada para a esposa ou informavam que ela não se encontrava na residência e solicitavam 

que se ligasse em outro momento. Quando retornava-se a ligação, era comum que após a 

saudação sucedesse uma série de explicações para sua ausência na casa. De fato, pareceria haver 

uma compreensão entre esses pais de que os cuidados com os filhos não eram sua 

responsabilidade e, concomitantemente, verbalizações das mães afirmando que eles não 

possuíam o conhecimento das capacidades de seus filhos ou temperamento adequado para 

realizar as atividades. 

Estas mulheres foram subjetivadas no dispositivo materno que através de um 

entrelaçamento entre a capacidade de cuidar e a capacidade de procriar leva a difusão da ideia 

de que a maternagem é inerente à feminilidade (ZANELLO, 2018). As justificativas maternas 

citadas acima reproduzem a narrativa fundante deste dispositivo ao desqualificar os homens 

como capazes de cuidar. Mais relevante são suas desculpas, indicativas do conhecimento 

implícito de que é sua responsabilidade estar presente em um espaço privado dedicando-se ao 

cuidado. 

O programa, em seus discursos subjacentes, imagens vinculadas e visitadores, se 

configura enquanto uma tecnologia de gênero ao reafirmar a configuração da maternidade 

(LAURETIS, 1984). Ele centra-se na figura materna enquanto cuidadora principal, não 

abordando a participação paterna (SPOSATI, 2017), o que leva à naturalização da sua ausência. 

Apesar de haver referências ao estímulo da parentalidade como um dos seus objetivos 

(BRASIL, 2016) implicitamente a reduz a figura materna, conclusão semelhante à obtida por 

CAMPOS (2020). Durante as reuniões de planejamento semanal, o uso do termo de cuidadores 

era uma formalidade no formulário que diferia do discurso entre as visitadoras. Não houveram 

questionamentos sobre a interação entre pais e filhos ou tentativas de fomentar a mesma. As 

atividades eram planejadas segundo as características atribuídas às mães e estas eram divididas 

em boas mães participativas e mães desinteressadas. Perceba que a nomenclatura atribui a mãe 

características independentes de seu contexto tendo como referência a mulher-mãe descrita no 

dispositivo materno. 

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
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Em nível discursivo, são transpostos nos documentos orientadores do programa o 

cuidado e a configuração familiar burguesa de modo a cercear a expressividade do cuidar. As 

imagens expostas onde PCF é alocado contém mulheres felizes acompanhadas de seus filhos 

brincando ou amamentando-os em um ambiente doméstico. Elas reafirmam o pressuposto da 

realização através da maternidade e a inexistência de cansaço e arrependimento neste cuidado. 

Não é incomum a frustração das visitadoras quando a mãe não realiza a atividade 

proposta. Em sua fala subentende-se que a não realização parte de um descaso com seu filho e 

suas justificativas são ouvidas enquanto desculpas. A sobrecarga feminina, desdobramento do 

heterocentramento promovido pelo dispositivo materno, é somada pelo modo como as visitas 

domiciliares são estruturadas (BRASIL, 2019). Elas responsabilizam a mãe pela execução das 

atividades propostas pelo visitador desconsiderando suas demais funções. É importante 

ressaltar que essas mulheres, apesar de geralmente terem somente um filho atendido pelo 

programa, possuíam outros em idade escolar. Com o cenário pandêmico, além das exigências 

domésticas, o cuidado de seus filhos e a manutenção da relação com seus parceiros, eram 

responsáveis por auxiliar na aprendizagem escolar. 

Em suma, não há questionamentos das mães e dos membros do PCF das funções 

desempenhadas na maternidade pelas cuidadoras, o modo como esta maternidade é formatada 

e as insatisfações e dificuldades do maternar. Consequentemente, produz-se um conflito dentro 

do programa que ao propor auxiliar o desempenho da parentalidade por meio do diálogo com 

as cuidadoras não fornece um ambiente acolhedor a todos os aspectos da maternidade. 

 

4. Considerações finais 

Frente ao exposto, é notório que a estruturação do programa pauta-se em estereótipos 

de gênero que exigem uma performance do amor materno sob um cuidado previamente 

definido. Certas características físicas femininas tornam-se justificadoras de uma maternidade 

compulsória que é formatada através do dispositivo materno em um aspecto instintivo feminino 

bem como subentende o amor materno como inato à feminilidade. Os discursos dos seus 

agentes e as imagens vinculadas ao PCF reforçam certas formas de maternar da mesma forma 

que punem os desvios à norma. Por conseguinte, o programa enfrenta oposição ao seu objetivo 

inicial de auxiliar o desempenho da parentalidade em decorrência do silenciamento que opera 

sobre os inconvenientes da maternidade e das diversas formas de maternar.  

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
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Pode-se especular, entretanto, se esta contradição inerente ao programa não atende aos 

interesses políticos conservadores e neoliberais. O gênero parece se situar como um 

instrumental para a manutenção das mulheres em um espaço privado, responsabilizadas pelo 

sucesso de seus filhos e pela superação da pobreza enquanto se caminha rumo ao estado 

mínimo. 
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Resumo 

A Psicologia Social contribui para a ampliação da consciência dos indivíduos e gera 

uma atividade capaz de modificar contextos adoecedores. Este trabalho objetiva relatar a 

experiência com um grupo de mulheres do Centro de Referência da Assistência Social em 

Mossoró-RN, possibilitando combinar teoria e prática psicológicas. O grupo de oito alunos 

utilizou dinâmicas para a exposição da campanha Setembro Amarelo, bem como rodas de 
conversa como um espaço de promoção de saúde. Somado a isso, ministrou-se uma oficina da 

Mandala Olho de Deus. Destaca-se o engajamento do público nas atividades propostas, 

trabalhando assuntos como depressão, ideação e comportamento suicida, negligência com o 
autocuidado e importância da família e do grupo de mulheres para a saúde mental. Com isso, 

infere-se que o grupo configura-se como uma potência que gera saúde dentro de um contexto 

de vulnerabilidade, otimizando vínculos comunitários e fortalecendo redes de apoio que agem 
no acolhimento e bem estar.  
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1. Introdução 

A concepção de homem em movimento proposta por Silvia Lane (1985) constata sua 

atemporalidade quando o ser humano, social e histórico, desenvolve-se no contato com o outro. 

Emerge, então, um homem que protagoniza sua história e a da sociedade na qual se insere, 

perpassando aquilo que é individualizado para adentrar nas relações sociais que o constroem 

enquanto sujeito modificador de contextos (LANE, 1985). 

Conhecer esse indivíduo no seio dessas relações significa compreender a dinâmica de 

interação com o outro, que mescla o singular e o coletivo e constata as diferenças e semelhanças 

que se manifestam no confronto do viver em grupo. Assim, a manifestação grupal age tanto na 

construção do “eu”, permitindo apreender características da comunidade da qual faz parte, 

como também se constitui como um agente de transformação social, já que, nesse processo, 

desenvolve-se a identidade e a consciência de si mesmo. (LANE, 2009) 

Dessa forma, esse estudo busca relatar uma experiência a partir da disciplina de Estágio 

do terceiro período do curso de Psicologia da FACENE/RN. A vivência ocorreu no Centro de 

Referência da Assistência Social (CRAS), no bairro Bom Jardim em Mossoró-RN. Sendo o 

CRAS uma unidade que age no oferecimento de serviços socioassistenciais em contextos de 

vulnerabilidade, é importante pontuar que a cidade de Mossoró, na qual realizou-se a 

intervenção, situa-se no interior do estado do Rio Grande do Norte, apresentando uma 

conjuntura social com padrões em que a violência é um aspecto que prevalece no cenário atual.  

Assim, unindo teoria e prática psicológicas no âmbito da assistência social, busca-se 

também discutir acerca da importância dos vínculos familiares e comunitários frente ao 

adoecimento psíquico. Valendo-se da proposta do compromisso social da Psicologia em 

atentar-se para as necessidades dos indivíduos, agindo na compreensão e modificação da 

realidade, surge a necessidade de fomentar discussões que incluam a saúde mental como uma 

potência que pode ser desenvolvida na comunidade. 

 

2. Metodologia 

A intervenção foi desenvolvida por um grupo de 8 alunos da FACENE/RN, no semestre 

de 2019.2. Realizou-se, inicialmente, uma visita para compreender as demandas do lugar, 

utilizando entrevistas não estruturadas com os profissionais. A partir disso, entendendo a 
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configuração contextual do local, foi possível a articulação de intervenções que melhor 

atendessem às necessidades dos usuários de tais serviços.  

A experiência foi realizada com um grupo de mulheres. Participaram 10 usuárias dos 

serviços, com faixa etária de 30 a 70 anos. Na segunda visita foram utilizadas atividades para a 

exposição da campanha de prevenção ao suicídio e valorização da vida, conferindo visibilidade 

ao Setembro Amarelo. Além disso, articulou-se uma roda de conversa como um espaço de 

discussão do tema proposto, dentro de uma perspectiva promotora de saúde, já que o ato de 

compartilhar vivências subjetivas na conjuntura grupal propicia um ambiente de escuta e 

acolhimento.  

Nessa perspectiva, foram distribuídas imagens que retratavam aspectos relacionados ao 

sofrimento psíquico, como isolamento, tristeza, desesperança e relacionamentos conturbados. 

Ao mesmo tempo, foram expostas figuras que apresentavam um contexto familiar acolhedor, a 

prática de exercícios físicos como aliada aos sentimentos de prazer, e o cuidado tanto de si 

como do outro. 

A partir da exposição das emoções evocadas pelas imagens, foi possível a coexistência 

de um espaço de escuta e fala, havendo um compartilhamento coletivo de questões subjetivas 

relacionadas ao tema proposto. Essa metodologia possibilitou a discussão da valorização da 

vida, que perpassa o individual e adentra no coletivo, relacionando-se não só com a saúde física 

como também mental, associando-se com aspectos sociais e com os diversos contextos que 

favorecem ou não o adoecimento. Outro método empregado constituiu-se no esclarecimento 

dos mitos e verdades acerca da problemática do suicídio. Para isso, utilizou-se uma dinâmica 

capaz de gerar informações pertinentes sobre essa questão de saúde pública, haja vista que ela 

ainda é permeada por concepções errôneas fruto de hábitos enraizados socialmente.  

Na terceira visita ao local, discutiu-se sobre autoestima e empoderamento, sendo 

utilizadas dinâmicas que enfatizavam autocuidado dentro de uma perspectiva valorativa – que 

assume um papel de relevância para saúde mental. Visando fomentar uma percepção de si 

menos depreciativa e mais realista, utilizou-se o espelho como ferramenta articuladora nesse 

processo, garantindo um espaço de encontro consigo mesmo e buscando enfatizar as 

potencialidades individuais. 

No último encontro com o grupo a metodologia empregada consistiu na oficina da 

Mandala Olho de Deus, utilizada com um viés terapêutico. Buscou-se unir a prática diária da 
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confecção de artesanato já realizada pelo grupo e a arte terapia como aliada na expressão das 

emoções. 

 

3. Resultados e Discussão 

Mediante aos métodos utilizados, destaca-se o engajamento do público nas dinâmicas 

propostas, havendo a participação efetiva da maioria das mulheres durante as atividades. A 

partir das rodas de conversas, emergiram demandas tanto individuais como coletivas, 

relacionadas à família e à comunidade. Assim, discutiu-se sobre depressão e os prejuízos na 

qualidade de vida dos indivíduos deprimidos, pontuando principalmente os idosos, levando em 

consideração aspectos relacionados à diminuição significativa da capacidade física e o 

adoecimento em virtude disso. 

No que diz respeito ao grupo de mulheres, pontuou-se a sua importância destacando-o 

como um contexto produtor de cuidado que age favorecendo o bem-estar psíquico, o que 

também pode ser visto no relato de experiência de Maia (2017), que ressalta que o grupo torna-

se um espaço de aprendizado e assume uma função protetiva, exercitando a capacidade 

dialógica, a cooperação e a tolerância. Além disso, percebe-se que a conjuntura familiar ao 

mesmo tempo em que aparece como facilitadora da saúde mental, também coexiste com 

aflições, uma vez que a maioria das mulheres enfatizam o abuso do álcool como causador de 

estresse no casamento. Foram relatados também comportamentos suicidas por parentes 

próximos, destacando o impacto emocional nos familiares e a difícil compreensão desse 

acontecimento em virtude da complexidade em torno do fenômeno suicídio.  

Levando em consideração aspectos relacionados à autoestima, os relatos denotam a 

negligência com a prática do autocuidado. Nesse sentido, a maternidade surge como um 

elemento central, desdobrando-se em questões sociais e históricas que sintetizam a mulher 

como mãe e esposa. Colocá-las em contato consigo mesmas configurou-se uma tarefa difícil, 

pois a maioria apresentou relutância em reconhecer-se dentro de uma perspectiva positiva.  

A respeito da prática da Mandala, observou-se, com ela, que o processo criativo é muito 

valorizado entre as mulheres que compõem o grupo, sendo a produção de artesanato a atividade 

mais praticada por elas durante os encontros semanais. Com isso, a oficina mostrou-se um 

método eficaz a ser trabalhado nesse contexto, assumindo um caráter terapêutico e 
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possibilitando a fluidez da criatividade e da interação grupal. Nesse sentido, trata-se de um 

aspecto também encontrado no estudo realizado por Moreira et al. (2012), no qual é destacado 

que a participação em um grupo no CRAS contribui para a inserção social, inclusive por meio 

do interesse em cursos e oficinas, refletindo no empoderamento tanto individual como 

comunitário.  

De maneira geral, manifestou-se de forma unânime o bem-estar causado pelo convívio 

social que acontece a partir do grupo, sendo descritos sentimentos de acolhimento e relações de 

amizade. Assim, tal grupo age no aprimoramento desses relacionamentos, fortalecendo 

vínculos à medida que desenvolvem atividades semanais e compartilham vivências. De acordo 

com os estudos de Spinoza (2009) sobre os afetos, é possível compreender que a afetação mútua 

do grupo de mulheres promove um bom encontro, propiciando uma ação transformadora capaz 

de impulsioná-las nas suas capacidades.  

Se o ser humano se encontra em um ambiente adoecedor, naturalmente sucumbir em 

angústia é uma possibilidade, no entanto, se vive em um contexto baseado no acolhimento e 

cuidado, poderá desenvolver relacionamentos compatíveis a isso. Assim, com relação ao grupo 

de mulheres no CRAS que baseou esse estudo, é possível inferir que, nesse âmbito, à medida 

que alguém desenvolve suas potencialidades, também fornece ferramentas para que o outro se 

aprimore. Nesse sentido, desenvolver-se em grupo não significa perder-se de si para tomar 

características alheias, mas encontrar junto ao outro, possibilidades de crescimento e uma 

identidade coletiva que promova o fortalecimento de redes de apoio.  

A partir dessa percepção, junto a tudo o que foi exposto acima e levando em 

consideração que o conhecimento e a profissão devem estar a serviço da transformação (BOCK, 

2007), é possível compreender essa experiência como exitosa, com os objetivos propostos pela 

disciplina de estágio na comunidade devidamente alcançados. 

Levando em consideração as observações e o processo de escuta durante as 

intervenções, percebe-se que a interação social, seja familiar ou comunitária, contribui de forma 

positiva tanto no aspecto individual como no coletivo. Estar atento a essas questões leva-nos a 

assumir uma reflexão sobre como o viver em grupo impacta a vida dos indivíduos. 

 

4. Considerações finais 
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Adentrar no contexto no CRAS e mais especificamente no grupo de mulheres configura-

se não apenas como um aprimoramento na formação em Psicologia, como também uma forma 

de afetação positiva. Uma ação impulsionada positivamente corrobora com o desejo de 

fomentar discussões sobre saúde mental em todos os espaços, incluindo a assistência social. 

Com isso, contribuir com uma Psicologia engajada socialmente, atenta às necessidades dos 

indivíduos.  

Dessa forma, unir teoria e prática mostra-se desafiador, ao mesmo tempo que desperta 

inquietação, pois é nesse cenário que as diversas realidades são expostas e é preciso se permitir 

conhecê-las para agir na transformação daquilo que adoece. É nesse sentido que a experiência 

no CRAS viabiliza adquirir uma preparação para o exercício profissional, não apenas agindo 

no planejamento de intervenções, mas na sensibilidade de disponibilizar-se para a escuta. 

Portanto, a partir da vivência da prática nesse contexto foi possível contribuir em 

diversos aspectos, no entanto, ainda é necessária a continuidade de diálogos sobre assuntos 

como empoderamento feminino e violência contra a mulher, promovendo uma conscientização 

capaz de modificar contextos hostis. Por isso, o estágio com o grupo de mulheres impulsionou 

a consolidação com o compromisso com o legado de Silvia Lane, compreendendo o indivíduo 

em seu contexto histórico e nas suas relações sociais, impulsionando-o para transformação 

daquilo que gera adoecimento. 
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Resumo  

Este trabalho é um relato de experiência das atividades desenvolvidas com crianças das Comunidades 
Quilombola de Extrema e Levantado no contexto do projeto de extensão intitulado Intervenção 
psicossocial com a comunidade quilombola de Extrema-IPE. O projeto foi desenvolvido ao longo do 
ano de 2019, e envolveu discentes e docentes dos cursos de Psicologia e Direito, o Centro de 
Empreendedorismo e Incubação e as comunidades. No contexto do projeto de extensão, a turma foi 
dividida em Grupos de Trabalho de acordo com o público alvo: 1) GT das atividades gerais; 2) GT de 
atividades para crianças; 3) GT de atividades para adolescentes; 4) GT de atividades para mulheres; 5) 
GT de atividades para homens. Para este trabalho, faremos um recorte e falaremos das intervenções 
realizadas junto às crianças, onde foram propostas atividades com o objetivo de valorização da cultura, 
da identidade negra e do fortalecimento de vínculos entre crianças e comunidade.  

Palavras-chave: Identidade Quilombola. Infância. Fortalecimento comunitário.  

1. Introdução  

O presente trabalho é resultado da disciplina de Laboratório de Atividades Integradas I 

e II: Psicologia e Intervenção Social, do curso de Psicologia da Universidade Federal de Goiás 

(UFG). Concomitante à disciplina foi realizado o projeto de extensão Intervenção Psicossocial 

na Comunidade de Extrema: Diálogos entre quilombolas e a universidade pública.  

As comunidades quilombolas são formadas por grupos sociais de identidade étnica e 

cultural única. Tratam-se de povos que, com a abolição da escravatura, distribuíram-se pelo 

país em busca de sua identidade, cidadania, direitos e garantia do próprio território. 
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Reconhecidas e delimitadas em sua territorialidade e identificação apenas em 2003 pelo decreto 

número 4.887 (BRASIL, 2003), os povos remanescentes quilombolas persistem construindo 

cotidianamente formas de resistência em contextos prioritariamente interioranos.  

De acordo com a Fundação Cultural Palmares (2019) tem-se atualmente, 64 

comunidades quilombolas certificadas no Estado de Goiás apontando a proeminência dessas 

comunidades fatidicamente anuladas e renegadas pelo poder público.  

A situação atual em que se encontram esses grupos é muitas vezes de negligência. Além 

de enfrentarem problemas relacionados à infraestrutura, como a falta de saneamento básico, 

essas comunidades também se deparam cotidianamente com questões sociais como a 

discriminação racial, o acesso dificultado à educação, saúde, segurança, entre tantos outros 

relacionados à marginalização dos mesmo quando o assunto é políticas públicas. Tudo isso vem 

contribuindo, historicamente, para um êxodo de pessoas quilombolas em relação às suas 

comunidades em busca de melhores condições de vida, tendo por consequência uma perda da 

identidade e da cultura desses povos.  

Deste modo, a intervenção psicossocial com a comunidade quilombola Extrema 

justificou-se pelo fato de conceber como essencial a promoção de atividades que incentivassem 

o reconhecimento e o resgate cultural da comunidade. Também justificou-se por uma questão 

referente à Psicologia, em seu tensionamento no que tange a teoria e prática, e sua limitação no 

que diz respeito à atingir algumas populações marginalizadas. Além disso, ressalta-se a 

importância dos conhecimentos produzidos na universidade chegarem nas comunidades.  

Este trabalho se constitui enquanto um relato de experiência das atividades 

desenvolvidas com as crianças da comunidade de Extrema, e para isso, fizemos um recorte 

dentro do projeto de Intervenção Psicossocial com Extrema.  

 

 

 

2. Metodologia  

 

O objetivo de uma intervenção psicossocial é contribuir para a melhoria na qualidade 

de vida dos indivíduos e da comunidade, e para isso, é importante compreender o contexto 

histórico e social que o grupo está inserido Pois, as ações a serem desenvolvidas com a 
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comunidade, devem partir das necessidades e demandas da mesma. (NEIVA, 2010) A 

intervenção psicossocial com a comunidade Extrema foi construída ao longo de um ano a partir 

de reuniões semanais no decorrer da disciplina de LAI: Psicologia e Intervenção Psicossocial I 

e II do curso de Psicologia da UFG. Para melhor organização do trabalho e divisão das tarefas, 

os/as alunos (as) foram divididos em comissões com o objetivo de organizar as atividades e 

meios para sua realização, essas comissões foram: científica, logística, financeiro, organização, 

cultural e comunicação.  

Com essa organização, no primeiro semestre convidou-se participantes do UFGInclui, 

especialistas que discutem o tema da negritude e alguns moradores da comunidade, a fim de 

contribuir com a construção do projeto e formação dos integrantes. No primeiro semestre de 

2019 também foi planejada e realizada a primeira visita a comunidade, com o objetivo de 

levantar demandas e planejar as atividades que foram desenvolvidas no segundo semestre.  

Passada a etapa de coleta de dados, foram organizados Grupos de Trabalho (GT’s), para 

planejar e desenvolver as atividades. A intervenção se estruturou, de modo geral, 

transversalizando, entre diversos grupos e momentos, abordando algumas das principais 

demandas e necessidades identificadas na coleta de dados. Optou-se por dividir as atividades 

por público alvo, para melhor atuação, subdividindo-as entre: 1) o GT das atividades gerais, 

direcionadas à todos da comunidade; 2) o GT de atividades para crianças; 3) o GT de atividades 

para adolescentes; 4) o GT de atividades para mulheres e 5) o GT de atividades para homens.  

Destacamos as atividades desenvolvidas pelo GT de atividades para crianças, que teve 

como objetivos o fortalecimento das relações comunitárias, o resgate cultural dos membros de 

Extrema e a criação de espaços de valorização da identidade negra e quilombola por meio de 

processos de empoderamento em relação à autoestima e autoimagem. Quatro oficinas centrais 

foram planejadas: uma “Roda de brincadeiras”, “Contação de Causos”, “Contação de histórias” 

e a oficina “Meu Crespo é de Rainha”.  

3. Resultados e Discussão  

A intervenção psicossocial com a comunidade quilombola Extrema se deu entre os dias 

30 de Novembro de 2019 e 02 de Dezembro de 2019, contando com a participação total de 174 

pessoas residentes em Extrema, Levantado e nas proximidades. Ao longo das atividades, bem 
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como em contatos espontâneos com os (as) moradores (as) da comunidade no momento e 

posteriormente à intervenção, foram destacados muitos aspectos positivos em relação às 

atividades propostas, sendo expressamente verbalizados em formas de agradecimentos e de 

desejos para uma continuidade, tanto em um retorno da universidade ao local, quanto em uma 

organização entre os (as) próprios (as) moradores (as).  

Destacamos as atividades desenvolvidas pelo GT de atividades para crianças por 

compreendermos que as crianças são sujeitos sociais “que participam a seu modo dos grupos e 

sociedades das quais são parte, e que possibilitam novas perspectivas de compreensão das 

relações sociais e dos processos simbólicos que as orientam” (ANACLETO DE SOUZA, 2017, 

p. 188).  

Na perspectiva de Anacleto de Souza (2017, pág. 196) “a construção da identidade 

quilombola da criança envolve a terra e as pessoas de dentro e fora dela. A terra comunica quem 

nela vive, constituindo-se como território, ou seja, um lugar que transcende a dimensão 

geográfica”. Assim, as crianças vivenciam todos os processos sociais pertinentes a comunidade, 

constituindo-se na relação com os outros também vivenciam a exclusão social e o preconceito 

racial, que leva muitas vezes uma negação dos seus traços enquanto sujeito negro (a).  

Pensando nessas questões, no primeiro dia de intervenção esse GT realizou a oficina 

intitulada “Roda de brincadeiras” com o objetivo de formar vínculos com as crianças para o 

desenvolvimento das outras oficinas, além propiciar momentos lúdicos de reconhecimento do 

próprio corpo e do corpo do outro, estimular o aperfeiçoamento de atividades motoras, trabalhar 

as qualidade de cooperação e participação em equipe. Ao final das atividades, realizou uma 

roda de conversa, sendo que os relatos evidenciaram a formação de vínculos e avaliação 

positiva das crianças.  

A segunda oficina realizada pelo GT de atividades para crianças foi intitulada de “Meu 

crespo é de Rainha”. A atividade teve início com a leitura da obra literária “Meu Crespo é de 

Rainha”, por bell hooks. Em seguida, com todas e todos em roda, mediou-se uma discussão 

sobre os aspectos trazidos no livro e questões sobre discriminação cotidiana, racismo, 

preconceito, identidade, valorização do ser negro (a) e resistência. Pessoas de diferentes faixas 

etárias construíram diálogos e saberes sobre as temáticas, mediados pelo grupo proponente. 

Com o intuito de materializar de modo pessoal e afetivo o debate proposto, o GT de atividades 

para crianças propôs uma oficina de autocuidado e de embelezamento dos cabelos crespos 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
https://www.google.com/search?safe=active&bih=828&biw=1229&rlz=1C1ASUM_enBR893BR893&hl=pt-BR&sxsrf=ALeKk01O70XQMtkPNm1FZBO563thV7SHeQ%3A1613151279331&ei=L7wmYNHeE5ux5OUPx_S4cA&q=faculdade+de+educa%C3%A7%C3%A3o+ufg+endere%C3%A7o+e+telefone&oq=faculdade+de+educa%C3%A7%C3%A3o+ufg&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAEYADIECCMQJzIICAAQxwEQrwEyBggAEAUQHjIGCAAQBRAeMgYIABAIEB4yBggAEAgQHjIGCAAQCBAeMgIIJjoHCCMQsAMQJzoHCAAQRxCwAzoKCAAQxwEQrwEQDToICAAQCBAHEB46CAgAEAcQBRAeUMrWClj25wpg4voKaAJwAngAgAGBAogBsweSAQMyLTSYAQCgAQGqAQdnd3Mtd2l6yAEJwAEB&sclient=gws-wiz
https://fe.ufg.br/


228 

 

 

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/ 

partir de diferentes materiais fornecidos pela equipe. Foi ainda oferecido um espelho à todas 

crianças e adolescentes presentes, objetivando a identificação em concreticidade do que cada 

um (uma) havia mudado em sua aparência. Este momento, foi mediado do reconhecimento e 

da valorização do corpo, traços e cabelos negros, as diferentes formas de cuidado e 

possibilidades de construção de vínculo.  

A terceira oficina realizada pelo GT de atividades para crianças foi intitulada “Causos 

do tio Manoel e do tio Cipriano”. Teve o formato de uma roda de conversa, com bancos debaixo 

de uma árvore grande e importante da comunidade, onde 2 anciãos contaram os causos. Causos 

são estórias contadas por pessoas mais velhas da comunidade, na Extrema tinha-se a tradição 

dos mais velhos contarem causos para crianças e adultos, e por meio de causos a cultura é 

transmitida via oralidade. Ao final os (as) participantes avaliaram a atividade como positiva, 

pois houve o resgate de uma forma de interação entre as gerações.  

A quarta oficina realizada por este GT foi “Contação de histórias”, que teve como 

objetivo promover a valorização da identidade negra por meio da literatura infantil. Essa oficina 

foi inicialmente fragmentada em três turmas da escola que são multisseriadas, sendo que em 

cada turma houve a contação de uma história diferentes. Os livros escolhidos foram: “O cabelo 

de Lelê”, por Valéria Belém, “menina bonita do laço de fita”, por Ana Maria Machado e Obax, 

por André Neves. Nas três turmas foram solicitados que as crianças produzissem desenhos 

sobre a história e foram realizadas rodas de conversas para compartilhar as produções e planejar 

uma forma de apresentar a história para todas as outras turmas. No pátio, as três turmas se 

reuniram em uma grande roda. Foi interessante observar o entusiasmo das crianças que ficaram 

convidando as demais pessoas presentes (funcionários (as), professores (as) etc) na escola a 

participarem da roda. A partir dessa observação, é possível inferir que as mesmas gostaram das 

atividades propostas, devido a vontade de compartilhar com mais pessoas.  

Avalia-se, portanto, que a intervenção de modo geral cumpriu seus objetivos pois, 

apesar de breve, estruturou-se como uma potencialidade para que sejam trilhados diversos 

novos caminhos tendo em perspectiva o fortalecimento comunitário que guiou todas as ações 

realizadas, a possibilidades de reflexões e conscientização visando a organização e autonomia 

dos atores sociais da comunidade.  

Como desdobramentos, houve a realização do I Seminário de Psicologia e intervenção 

psicossocial: diálogos entre quilombolas e a universidade pública em 2019, em 2020 o projeto 
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conquistou o 1º lugar do prêmio de Extensão e Cultura da UFG, além da publicação de um 

artigo (ANDRADE, 2020).  

4. Considerações finais  

Consolidadas como construções coletivas, as atividades propostas na intervenção 

obtiveram concretização bastante satisfatória. As discussões acerca do saber-fazer psicológico 

estiveram engendradas em todos os caminhos traçados na construção tanto da intervenção 

psicossocial, quanto do seminário elaborado posteriormente com o objetivo de dar visibilidade 

ao trabalho desenvolvido. Possibilitou-se, uma aproximação entre o conhecimento científico 

proposto na psicologia social comunitária e a vivência na comunidade quilombola Extrema, 

bem como o movimento inverso, trazendo-se as elaborações tidas no contato real e em diálogo 

com a comunidade acadêmica e em geral. Nas propostas do GT de atividades para crianças foi 

possível perceber o engajamento e entusiasmo de todos (as) os (as) envolvidos (as), aprender 

com as crianças e contribuir com seu desenvolvimento.  
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Resumo 

Utilizando como ferramenta a pesquisa bibliográfica, o presente trabalho pretende lançar luz 

a respeito do encarceramento feminino no Brasil. Inicialmente, levantou-se o percurso 
histórico do surgimento dos primeiros estabelecimentos prisionais para o encarcere de 

mulheres no país. Em seguida, buscou-se compreender a atual situação do aprisionamento 

feminino, no que tange ao perfil das mulheres que cumprem pena em unidades prisionais. 

Ademais, procurou-se entender as violências e violações de direitos manifestas nesse contexto, 
bem como sua relação com a saúde mental. Sob aporte da Psicologia Social crítica e 

considerando seu compromisso ético-político, concluiu-se que as mulheres em privação de 

liberdade têm suas especificidades de gênero ignoradas, invisibilizadas e a violência 
institucional a que são expostas, associada ao afastamento da família, além da própria situação 

de reclusão, podem ser fatores de risco para o surgimento e o agravamento de sofrimento 

psíquico das detentas. 
 

Palavras-chave 

    Prisão. Encarceramento feminino. Violação de direitos. Saúde mental. 

 

1. Introdução 

Ao tratar do tema ‘mulheres em situação de encarceramento’ é importante, antes de mais 

nada, estabelecer onde se dá o encarcere de que falamos. As chamadas “instituições totais” 

assumem a função de segregação social dos indivíduos, onde nesses estabelecimentos há uma 

universalidade na forma de se tratar o sujeito, isto é, ocorre uma padronização das condutas 

humanas com a finalidade de adequar os internados e adaptá-los aos anseios do mundo social 

(PESTANA, 2014). 

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
https://www.google.com/search?safe=active&bih=828&biw=1229&rlz=1C1ASUM_enBR893BR893&hl=pt-BR&sxsrf=ALeKk01O70XQMtkPNm1FZBO563thV7SHeQ%3A1613151279331&ei=L7wmYNHeE5ux5OUPx_S4cA&q=faculdade+de+educa%C3%A7%C3%A3o+ufg+endere%C3%A7o+e+telefone&oq=faculdade+de+educa%C3%A7%C3%A3o+ufg&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAEYADIECCMQJzIICAAQxwEQrwEyBggAEAUQHjIGCAAQBRAeMgYIABAIEB4yBggAEAgQHjIGCAAQCBAeMgIIJjoHCCMQsAMQJzoHCAAQRxCwAzoKCAAQxwEQrwEQDToICAAQCBAHEB46CAgAEAcQBRAeUMrWClj25wpg4voKaAJwAngAgAGBAogBsweSAQMyLTSYAQCgAQGqAQdnd3Mtd2l6yAEJwAEB&sclient=gws-wiz
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 Assim, dentre os cinco diferentes tipos de instituições totais estão as cadeias, 

penitenciárias e demais locais organizados para proteção da comunidade em geral contra os 

desviantes perigosos, em suma, o espaço prisional.  Além da segregação, a prisão serve, ainda, 

a outro princípio fundamental: o de punir. 

A prisão é um espaço que gera tristeza, paixões e revolta, tanto dentro como 
fora de seus muros. (...) O cárcere é uma instituição totalizante e 

despersonalizadora, onde a violência se converte em um instrumento de troca, 

em que prevalece a desconfiança e o único objetivo das pessoas é sair, fugir, 

atingir a liberdade (ESPINOZA, 2002, p. 52). 

 Diante disso, o presente trabalho foca seus esforços em refletir a respeito do 

aprisionamento feminino no sistema penitenciário brasileiro, denotando as origens e marcos 

iniciais do encarcere das mulheres tidas como criminosas e infratoras. Procura-se debater como 

as questões de gênero atuam nas desigualdades presentes nesse sistema. Desta forma, tem-se 

como objetivos centrais realizar um levantamento histórico e o contexto legal no que tange a 

reclusão de mulheres em espaços prisionais no território brasileiro. Além de verificar o perfil 

geral das apenadas com o intuito de captar quem são essas mulheres – baseando-se em dados 

referentes a etnia, escolaridade, faixa etária e tipos de crime cometidos. Busca-se, ainda, avaliar 

os aspectos observados a respeito da saúde mental das mulheres privadas de liberdade e 

compreender as violações de direitos e violências sofridas por elas.   

Ao analisar o Relatório temático sobre mulheres privadas de liberdade (BRASIL, 

2019), os dados de junho de 2017 demonstram que apenas 6,97% das unidades prisionais são 

projetadas exclusivamente para o encarcere da população feminino. Isto é, contam com espaços 

e serviços destinados às mulheres, como ambientes que viabilizam o aleitamento, acomodações 

para custódia das detentas gestantes, locais para os filhos das mesmas, além de possuir equipe 

multidisciplinar que fornece serviços de atenção à saúde da mulher. 

A realidade experienciada pelas mulheres no interior das prisões é marcada por uma 

indiferença para com suas necessidades, desde as mais básicas, mas, em especial, àquelas nas 

quais as particularidades de gênero se mostram.  Nesse sentido, fica evidente o quanto as 

mulheres encarceradas têm seus direitos humanos violados, e as consequências psicológicas 

que tal situação pode causar. Assim, a pesquisa sobre esse tema torna-se necessária pois, a 

compreensão a respeito das dificuldades vivenciadas por mulheres em situação de privação de 

liberdade demonstra a importância do papel do psicólogo como agente de promoção da saúde 

mental no interior das penitenciárias femininas do Brasil. 

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
https://www.google.com/search?safe=active&bih=828&biw=1229&rlz=1C1ASUM_enBR893BR893&hl=pt-BR&sxsrf=ALeKk01O70XQMtkPNm1FZBO563thV7SHeQ%3A1613151279331&ei=L7wmYNHeE5ux5OUPx_S4cA&q=faculdade+de+educa%C3%A7%C3%A3o+ufg+endere%C3%A7o+e+telefone&oq=faculdade+de+educa%C3%A7%C3%A3o+ufg&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAEYADIECCMQJzIICAAQxwEQrwEyBggAEAUQHjIGCAAQBRAeMgYIABAIEB4yBggAEAgQHjIGCAAQCBAeMgIIJjoHCCMQsAMQJzoHCAAQRxCwAzoKCAAQxwEQrwEQDToICAAQCBAHEB46CAgAEAcQBRAeUMrWClj25wpg4voKaAJwAngAgAGBAogBsweSAQMyLTSYAQCgAQGqAQdnd3Mtd2l6yAEJwAEB&sclient=gws-wiz
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2. Metodologia 

 Tendo em vista o interesse primordial pela compreensão aprofundada de um grupo 

social em detrimento a representatividade de dados numéricos, a abordagem utilizada na 

presente pesquisa foi do tipo qualitativa, cujo grupo de vulnerabilidade social no qual se 

encontram as mulheres detentas do sistema prisional brasileiro figurou como objeto de estudo. 

Pesquisas qualitativas visam apreender a respeito de aspectos presentes na realidade social, e 

não quantificar valores, trocas simbólicas ou se submeter à prova de fatos.  Assim, o 

pesquisador figura tanto como sujeito quanto objeto de estudo, seu conhecimento além de 

parcial e limitado também parte de um pressuposto não positivista; as informações são 

analisadas de forma organizada, mas intuitiva e tem-se a ênfase de conceber o subjetivo como 

meio de interpretar as experiências (GERHARDT; SILVEIRA, 2009).  

 A pesquisa qualitativa também pode ser classificada quanto aos seus objetivos e 

procedimentos. No que tange ao presente trabalho, por objetivar-se proporcionar uma maior 

familiaridade com o problema e torná-lo mais explícito, a pesquisa realizada é de cunho 

exploratório. Quanto ao procedimento científico, optou-se pela pesquisa bibliográfica que se 

baseia no levantamento de referencial teórico com o intuito de recolher e analisar as posições e 

conhecimentos prévios acerca do problema a ser explorado (FONSECA, 2002 apud 

GERHARDT; SILVEIRA, 2009). Sendo assim, a coleta dos dados buscou como referência 

trabalhos publicados em língua portuguesa com o uso de palavras chaves previamente 

selecionadas, como “encarceramento feminino”, “prisão”, e “violação de direitos”. O acesso às 

fontes foi feito exclusivamente através de meios digitais, utilizando os bancos de dados Pepsic, 

Scielo, Portal Capes, BDTD e Google acadêmico. 

 

3. Resultados e Discussão 

Para remontar a historicidade do encarceramento feminino, é necessário, primeiramente, 

ressaltar a condição da mulher inserida num sistema sociocultural marcado por longos 

processos históricos de opressão e discriminação, sob o qual deve cumprir papeis sociais e 

funções pré-determinadas histórica ou biologicamente, como a mulher doméstica, mulher-mãe, 

mulher-frágil (MORAES, 2016). Percebe-se que esses papeis sociais foram se consolidando 

por meio de um ideal de reprodução das desigualdades de gênero que, sendo um segmento já 

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
https://www.google.com/search?safe=active&bih=828&biw=1229&rlz=1C1ASUM_enBR893BR893&hl=pt-BR&sxsrf=ALeKk01O70XQMtkPNm1FZBO563thV7SHeQ%3A1613151279331&ei=L7wmYNHeE5ux5OUPx_S4cA&q=faculdade+de+educa%C3%A7%C3%A3o+ufg+endere%C3%A7o+e+telefone&oq=faculdade+de+educa%C3%A7%C3%A3o+ufg&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAEYADIECCMQJzIICAAQxwEQrwEyBggAEAUQHjIGCAAQBRAeMgYIABAIEB4yBggAEAgQHjIGCAAQCBAeMgIIJjoHCCMQsAMQJzoHCAAQRxCwAzoKCAAQxwEQrwEQDToICAAQCBAHEB46CAgAEAcQBRAeUMrWClj25wpg4voKaAJwAngAgAGBAogBsweSAQMyLTSYAQCgAQGqAQdnd3Mtd2l6yAEJwAEB&sclient=gws-wiz
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discriminado, torna-se ainda mais evidenciado quando se pensa a respeito da população de 

mulheres presas que, em sua maioria, são pobres e têm baixa escolaridade. 

 É possível notar, ao longo dos séculos, a imagem da mulher se construindo como reflexo 

de um sujeito fraco – em inteligência e em corpo – produto de falhas genéticas. A este respeito, 

a obra do médico e criminólogo italiano Césare Lombroso La Donna Delinquente, la Prostituta 

e la Donna Normale, publicada em 1893, e grande expoente da época nos estudos sobre crime 

feminino, evidencia o caráter de inferior evolução feminina quando comparada à masculina 

(ANDRADE, 2011). Além do estigma de seres fracos e inferiores, foi imposto sobre as 

mulheres que sua inclinação ao mal se dava por uma menor resistência à tentação, além do 

predomínio da carnalidade em detrimento da espiritualidade, o que justificava uma tutela tanto 

do Estado quanto da religião (ESPINOZA, 2002).  

Diante disso, ao adentrar na questão do aprisionamento feminino, assim como aconteceu 

em outros países latino-americanos a exemplo da Argentina e do Chile, percebe-se, no Brasil, 

a influência da religião incidente sobre a tutela de presídios femininos administrados pela 

congregação das freiras Irmãs do Bom Pastor d’Angers (ANGOTTI, SALLA, 2018). As Irmãs 

eram responsáveis pela educação, disciplina e higiene, e tinham a salvação moral e educação 

para uma ética cristã como proposta mais adequada para o trato dessas mulheres desviantes. O 

trabalho principal que as freiras realizavam era pautado na disciplina e educação voltada para 

o plano moral, e relativa ao aprendizado de tarefas domésticas. 

 Com o passar do tempo, a administração dos presídios femininos saiu das mãos de 

congregações religiosas e passou a ser responsabilidade inteiramente do governo público. Ao 

longo dos anos o que se percebeu foi um aumento constante no encarceramento de mulheres, 

em especial a partir da década de 2000. Segundo os dados mais recentes, em junho de 2017, 

haviam 37.828 mulheres privadas de liberdade no Brasil, o que representa uma taxa de 

ocupação de 118,8%. Desse total, quarenta e quatro por cento das encarceradas tinham apenas 

o ensino fundamental incompleto, 47,33% eram jovens de 18 a 29 anos12, 63,55% negras13 e 

59,9% tiveram sua prisão por crimes envolvendo tráfico de drogas (BRASIL, 2019).  

                                                
12 Esse percentual se refere a soma dos dados de duas faixas etárias, de 18 a 24 anos (25,22%) e entre 25 a 29 

anos (22,11%). 

13  Considerando a soma das porcentagens de pardas (35,59%) e pretas (15,51%). 

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
https://www.google.com/search?safe=active&bih=828&biw=1229&rlz=1C1ASUM_enBR893BR893&hl=pt-BR&sxsrf=ALeKk01O70XQMtkPNm1FZBO563thV7SHeQ%3A1613151279331&ei=L7wmYNHeE5ux5OUPx_S4cA&q=faculdade+de+educa%C3%A7%C3%A3o+ufg+endere%C3%A7o+e+telefone&oq=faculdade+de+educa%C3%A7%C3%A3o+ufg&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAEYADIECCMQJzIICAAQxwEQrwEyBggAEAUQHjIGCAAQBRAeMgYIABAIEB4yBggAEAgQHjIGCAAQCBAeMgIIJjoHCCMQsAMQJzoHCAAQRxCwAzoKCAAQxwEQrwEQDToICAAQCBAHEB46CAgAEAcQBRAeUMrWClj25wpg4voKaAJwAngAgAGBAogBsweSAQMyLTSYAQCgAQGqAQdnd3Mtd2l6yAEJwAEB&sclient=gws-wiz
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O já baixo percentual de espaços prisionais para o encarcere exclusivo de mulheres se 

torna mais alarmante ao analisar que só 14% dessas unidades contam com espaço adequado 

para gestantes e lactantes, e que somente 3,20% possuem berçário e/ou centros materno-infantil 

para uma melhor convivência entre mãe e recém-nascido (BRASIL, 2019). O trabalho realizado 

por Fernandes e Dornellas (2018) aponta que a gravidez na prisão é sempre uma gravidez de 

risco, visto que as presas gestantes são submetidas a inúmeras violências que vão desde assédio 

moral e negligência, até violências físicas e verbais. Salienta-se, ainda, questões relativas à falta 

de estrutura e demora nos atendimentos médicos, ao não acompanhamento pré-natal correto, e 

a culpabilização, feita por parte dos agentes penitenciários, às detentas “por trazer seus filhos 

ao mundo nessas péssimas condições” (p. 650).   

 Outro tipo de violação constante nos ambientes carcerários femininos diz respeito à 

visita íntima. De acordo com as Regras de Bangkok – conjunto de normativas adotadas pela 

ONU para o tratamento de mulheres encarceradas – “onde visitas íntimas forem permitidas, 

mulheres presas terão acesso a este direito do mesmo modo que os homens” (BRASIL, 2016, 

p. 26). Contudo, não é isso que se percebe na realidade brasileira. Nas prisões masculinas a 

visita íntima é vista como “sagrada”, além de ser um momento tratado com muito respeito entre 

os apenados. Em contrapartida, nas unidades femininas a visitação íntima assume outro caráter. 

Há uma maior burocracia, pois, tem-se como necessário a comprovação de vínculo conjugal 

com o companheiro para que as visitas possam ocorrer, além disso, as mulheres que usufruem 

do direito à visita íntima passam por situações vexatórias em que comentários humilhantes são 

dirigidos a elas (BASSANI, 2010). 

Por fim, cabe comentar sobre os aspectos observados em relação à saúde mental que 

denotam o aumento no consumo de medicamentos psicotrópicos dentro dos presídios 

femininos. O termo ‘medicalização’ aparece compondo conceitos trabalhados em diversas 

pesquisas, e apesar das nomenclaturas diferentes, os significados são semelhantes, na medida 

em que diz de um processo do uso indiscriminado de fármacos na tentativa de manter o controle 

sob os corpos das aprisionadas, e, principalmente, as alienar em relação às condições 

degradantes em que estão submetidas no cárcere. 

Além das dificuldades cotidianas enfrentadas no ambiente prisional e da falta de acesso 

à assistência em saúde, a perda do vínculo familiar aparece como um dos fatores desencadeantes 

para o aparecimento de transtornos psíquicos e, consequentemente para o aumento do consumo 

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
https://www.google.com/search?safe=active&bih=828&biw=1229&rlz=1C1ASUM_enBR893BR893&hl=pt-BR&sxsrf=ALeKk01O70XQMtkPNm1FZBO563thV7SHeQ%3A1613151279331&ei=L7wmYNHeE5ux5OUPx_S4cA&q=faculdade+de+educa%C3%A7%C3%A3o+ufg+endere%C3%A7o+e+telefone&oq=faculdade+de+educa%C3%A7%C3%A3o+ufg&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAEYADIECCMQJzIICAAQxwEQrwEyBggAEAUQHjIGCAAQBRAeMgYIABAIEB4yBggAEAgQHjIGCAAQCBAeMgIIJjoHCCMQsAMQJzoHCAAQRxCwAzoKCAAQxwEQrwEQDToICAAQCBAHEB46CAgAEAcQBRAeUMrWClj25wpg4voKaAJwAngAgAGBAogBsweSAQMyLTSYAQCgAQGqAQdnd3Mtd2l6yAEJwAEB&sclient=gws-wiz
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de psicotrópicos. O direito à visitação, para mulheres, foi concedido apenas em 2002, e mesmo 

após a concessão percebe-se entre as apenadas um abandono maior da família, quando 

comparadas aos detentos do sexo masculino (MARTINS, 2019). 

Observa-se que a prescrição de psicofármacos ainda é a principal forma de tratamento 

frente às queixas de sofrimento psíquico manifestadas pelas detentas. O direito à saúde acaba, 

então, sendo resumido a oferta de medicamentos, reduzindo ações preventivas. Em muitos 

casos, esse tipo de intervenção é necessária, contudo, apenas o uso constante de medicação, 

sem a previsão de tratamento psicológico conjunto torna-se uma estratégia viciante e alienante, 

indo contra a forma de tratar com dignidade e segundo os preâmbulos dos direitos humanos 

(MARTINS, 2019).  

 

4. Considerações finais 

Por meio da análise histórica realizada foi possível tecer reflexões acerca da condição 

que a mulher ocupa dentro de uma sociedade inerentemente patriarcal. As desigualdades de 

gênero estão presentes em todas as esferas sociais, entre a população prisional não é diferente. 

O espaço prisional e as políticas penitenciárias que o regem foram criados por homens e para 

homens, o que só ressalta o desejo sempre presente de manter o controle dos corpos femininos 

dentro e fora do cárcere.  

Apesar das diversas legislações e regras que, na teoria, orientam o sistema prisional, no 

dia-a-dia do cárcere o que se percebe sistematicamente são situações de invisibilidade e 

esquecimento. A mulher presa tem suas especificidades de gênero ignoradas e seus direitos 

constantemente violados. A privação de liberdade acaba sendo uma das menores punições 

enfrentadas pelas mulheres inseridas no ambiente prisional. A violência institucional a que são 

expostas, o afastamento da família, além da própria situação de reclusão são fatores 

desencadeantes para o surgimento e agravamento de sofrimento psíquico das detentas.  

A partir do exposto, reafirma-se a necessidade de inserção do psicólogo no cárcere para 

além de avaliações psicológicas e exames de perícia. O compromisso profissional da Psicologia 

para com a população carcerária feminina deve ser pautado numa atuação crítica e em defesa 

dos direitos humanos. 
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O DESAFIO NO TRABALHO  DO PSICÓLOGO INSERIDO 

EM EQUIPE MULTIDISCIPLINAR NO CREAS DIANTE DO 

ACIRRAMENTO DAS VULNERABILIDADES SOCIAIS NA 

PANDEMIA 

Eixo 3 - A Psicologia na assistência social e a problemática da vulnerabilidade social no Brasil. 

Autor(a): Paulo César Abreu  

Co-autora: Viviane Cardoso Martins  
 

Resumo 

Nessa pesquisa, propusemos trazer elementos a partir do relato de experiência profissional, que 

contribuam para discussão a respeito dos desafios que o profissional da psicologia juntamente com a 
equipe multidisciplinar tem enfrentado nesse momento, tão sensível ao aumento da vulnerabilidade 

social da população usuária da política de Assistência Social, que é a pandemia devido ao COVID 19 

no Brasil. Para isto, foi utilizado relato de experiência profissional, consulta de artigos que dialogam 

com a temática escolhida neste trabalho, juntamente a publicações, leis e documentos orientadores do 
Governo Federal. Os resultados apontaram que a política de assistência social apresenta grandes desafios 

para sua concretização e na pandemia isso fica mais evidenciado. Segundo relato da  profissional 

entrevistada, o fator violência é motivo para grande atenção pela equipe multidisciplinar e somada a 
outros fatores advindos da pandemia e da realidade sócio-econômica, fizeram com que a rotina de 

trabalho tivesse que ser replanejada e adaptada. 

 

Palavras-chave 

Assistência Social. Equipe multidisciplinar. Psicologia. Pandemia.  

 

1. Introdução 

 

O presente trabalho tem como pressuposto, problematizar a forma como os profissionais 

da Assistência Social têm enfrentado os novos desafios impostos pela pandemia de Covid 19 

no Brasil, que vêm causando acirramento e aumento das vulnerabilidades sociais das 

populações de riscos.  

Enquanto objetivos que norteiam essa pesquisa verificam-se: a) conhecer os novos 

elementos da realidade social que surgiram durante a pandemia, de forma que esses dados 

contribuam com a discussão acerca dos desafios no trabalho  profissional do psicólogo inserido 

em equipe multidisciplinar na Política de Assistência Social; b) apreender quais as demandas 

emergentes da comunidade atendida nesse período; e c) identificar quais os projetos de ação e 

práticas frente a tais agravantes a proteção social e de direitos dos grupos de riscos na pandemia. 
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Historicamente, as políticas públicas de assistência social no Brasil, surgiram para 

mitigar as desigualdades socioeconômicas e as mazelas sociais decorrentes da estrutura social 

brasileira, marcada desde seus primórdios pela exclusão social e hegemonia das classes 

dominantes, além das contradições inerentes ao modo de produção capitalista e do projeto 

neoliberal adotado pelo Estado brasileiro (RIBEIRO, 2009). 

Desse modo, vemos que o desenvolvimento das políticas públicas de proteção social, 

conforme assinala Vaitsman, Andrade e Farias (2009), a princípio caracterizava-se por práticas 

sociais difusas, fragmentadas e instáveis, devido os serviços de assistência e proteção social se 

revelarem de caráter filantrópico e voluntário sem o estabelecimento da obrigatoriedade do 

Estado em sua regulamentação e normatividade.  

Diante das lutas dos movimentos sociais e da classe trabalhadora, aos poucos foi se 

modificando o que estava posto, e apenas com a Constituição Federal de 1988 e a criação da 

Lei Orgânica da Assistência Social (LOAS) em 1993, que tivemos os marcos legais que 

definem os serviços de proteção social como políticas públicas pertencentes à seguridade social, 

despontando como direito de todo cidadão e dever do Estado. 

Esta nova reorganização exigiu do Estado a formulação de políticas, organização, aporte 

financeiro e implementação nos municípios para resguardar a universalização e manutenção de 

direitos, tais como previsto pelos objetivos da Assistência Social efetuadas através dos serviços 

socioassistenciais e de atendimento às necessidades básicas (BRASIL,1993). 

Em recorte ao atual contexto pandêmico no Brasil e no mundo provocado pelo 

Coronavírus (Covid-19), ressalta-se a importância de se pensar o papel socioassistencial e 

psicossocial que o Sistema Único de Assistência Social (SUAS) e das suas estruturas 

organizativas14, exercem para o enfrentamento ao agravamento das desigualdades sociais, da 

violência doméstica, do desemprego, do trabalho infantil, da falta de medidas sanitárias e dos 

demais fatores de riscos nos quais está submetido os grupos de vulnerabilidade social 

provocados por grave crise sanitária, mas também econômica, social e da instabilidade política 

que atualmente passa o país. 

Nessa conjuntura provocada pela pandemia, houve um enorme impacto na vida das 

pessoas que já eram afetadas por todas as condições socioeconômicas e de desigualdades 

                                                
14 Representado pelos aparelhos institucionais de proteção social básica (CRAS) e de proteção social especial 

(CREAS). 
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sociais, e que necessitavam da política de Assistência Social. Junto a essa realidade somou-se 

medidas novas, inclusive de isolamento social, as quais trouxeram um aumento das 

vulnerabilidades sociais, e dentre elas, aumento nos problemas psíquicos e emocionais que 

tanto necessitam das ações desenvolvidas pelos equipamentos sociais. De acordo com que 

assinala Cunha (2020, p.2): 

 

A pandemia do novo Coronavírus chega até o Brasil, e este, com toda sua 

trajetória de desigualdade  social  expõe  a  população  em  uma  ótica  de  

dificuldades, fragilidades e incertezas de um futuro, que com  essa  nova 
situação, afronta o coletivo com medos e desesperança. 

 

Para realizar este trabalho junto aos usuários, só é possível aos psicólogos colocá-lo em 

prática, com equipes de referência multidisciplinares, que, a partir de seus conhecimentos 

conjuntos possam pensar em estratégias sólidas, e que tragam resultados expressivos para a 

vida dos usuários. Logo é fundamental que todo profissional integrante da equipe do CREAS, 

tenha consciência de seu papel no equipamento. 

Assim, cabe ao profissional da psicologia entender que a sua prioridade nesse processo 

deve ser de compreender o indivíduo dentro de seu contexto social, preferencialmente através 

do atendimento em grupo, com escuta qualificada para entender o usuário através de sua 

realidade social, sua história, território e comunidade em que vive. A finalidade deste 

atendimento deve estar focado no que a política de Assistência Social objetiva, a proteção social 

dos usuários e a garantia de seus direitos. 

Desta forma, diante dos desafios impostos à atuação dos profissionais da política de 

Assistência Social do CREAS neste contexto pandêmico, objetiva-se através do relato de 

experiência do profissional da equipe multidisciplinar, analisar na sua opinião, quais são às 

demandas emergentes da comunidade atendida pela unidade de atenção social e quais os 

projetos de ação  e  práticas frente a tais agravantes a proteção social e qualidade de vida das 

populações de risco.  

 

2. Metodologia 

2.1 Método de Pesquisa 
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Essa pesquisa terá como fundamento teórico-metodológico a perspectiva histórico 

social crítica, que tomará a realidade social em todas suas múltiplas dimensões. Tendo como 

ponto de partida da investigação, o relato de experiência profissional, juntamente a pesquisa em 

artigos que dialoguem com a temática escolhida neste trabalho, publicações, leis e documentos 

orientadores do Governo Federal. Neste relato de experiência, o método de investigação 

empregado baseia-se na abordagem de pesquisa qualitativa, no qual segundo Gaskell (2002), 

refere-se a entrevistas do tipo semi-estruturado com um único respondente (entrevistas em 

profundidade) ou com um grupo de respondentes (grupo focal). Sendo suas finalidades, 

fornecer a geração de dados básicos para o desenvolvimento e compreensão das experiências e 

relações entre os atores sociais e sua situação. 

 

2.2 Sujeito de pesquisa 

 

Para a produção de dados na entrevista em profundidade, o sujeito de pesquisa será um 

psicólogo que faça parte da equipe multidisciplinar atuando em alguma unidade do CREAS 

durante este período de pandemia no município de Goiânia-Go. 

 

2.3 Percursos metodológicos 

2.3.1 Ambientes e materiais 

 

A pesquisa será realizada presencialmente no CREAS conforme disponibilidade de data 

e horário previamente agendados pelo(a) voluntário(a) da pesquisa. Para possibilitar, a geração 

de dados da pesquisa, esta entrevista poderá ser gravada em áudio com a finalidade de análise 

dos conteúdos temáticos que emergem ao longo do relato de experiência. 

 

2.3.2 Instrumentos 

 

Tendo em vista, a utilização nessa pesquisa da entrevista como instrumento 

metodológico, verifica-se que seu processo de elaboração norteia-se pela perspectiva de Gaskell 

(2002), no qual a concebe, como sendo determinada por dois critérios centrais: a seleção do 

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
https://www.google.com/search?safe=active&bih=828&biw=1229&rlz=1C1ASUM_enBR893BR893&hl=pt-BR&sxsrf=ALeKk01O70XQMtkPNm1FZBO563thV7SHeQ%3A1613151279331&ei=L7wmYNHeE5ux5OUPx_S4cA&q=faculdade+de+educa%C3%A7%C3%A3o+ufg+endere%C3%A7o+e+telefone&oq=faculdade+de+educa%C3%A7%C3%A3o+ufg&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAEYADIECCMQJzIICAAQxwEQrwEyBggAEAUQHjIGCAAQBRAeMgYIABAIEB4yBggAEAgQHjIGCAAQCBAeMgIIJjoHCCMQsAMQJzoHCAAQRxCwAzoKCAAQxwEQrwEQDToICAAQCBAHEB46CAgAEAcQBRAeUMrWClj25wpg4voKaAJwAngAgAGBAogBsweSAQMyLTSYAQCgAQGqAQdnd3Mtd2l6yAEJwAEB&sclient=gws-wiz
https://fe.ufg.br/


243 

 

 

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/ 

público-alvo a entrevistar e sobre o que perguntar. Desta forma, esta será planejada e conduzida 

por roteiro de entrevista, onde a construção e especificação da mesma terá como finalidade 

abordar as temáticas que norteiam a pergunta e os objetivos da pesquisa, além de questões 

teóricas presentes na revisão de literatura sobre o assunto. 

 

2.3.3 Procedimentos 

 

O contato ao entrevistado será dado presencialmente no seu local de trabalho. Sendo o 

relato de experiência feito em uma única entrevista com duração média prevista de até 1 (uma) 

hora. Nos contatos iniciais ao entrevistado assim como na própria entrevista, será apresentado 

a temática, os objetivos e a finalidade da entrevista, com posterior leitura do Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE). 

 

2.3.4 Análise de dados 

 

A análise dos dados gerados na entrevista será fundamentada na técnica de análise de 

conteúdo, no qual, de acordo com Silva e Fossá (2015), consiste numa técnica de análise de 

comunicações que têm como objetivo analisar o que foi dito nas entrevistas ou observado pelo 

pesquisador. Sendo que, dentre as modalidades dessa técnica, será adotada a análise de 

conteúdo temática, no qual conforme o mencionado autor, busca-se selecionar e organizar o 

material transcrito da entrevista para classificá-los em temas ou categorias, de modo assim, a 

possibilitar compreensão das experiências, situações, variáveis psicossociais e contexto cultural 

do entrevistado. 

 

 

 

2.4 Cuidados éticos 

 

Em atendimento às normas de pesquisas com seres humanos, será elaborado Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), para garantir os cuidados éticos devidos, segundo 

a Resolução Nº 510, de 07 de abril de 2016 (CNS),  informando explicitamente ao participante 
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sobre as finalidades acadêmicas dessa pesquisa e da anuência quanto à divulgação dos dados 

de pesquisa em evento acadêmico. 

 

3. Resultados e discussão 

 

Esse período de pandemia por si só, já evidencia vários desafios ao mundo todo pelos 

impactos sociais e econômicos causados por esse novo cenário. Não seria diferente quanto às 

políticas públicas já tão requisitadas em todas as épocas, como a Assistência Social. Mas como 

uma política tão essencial conseguiu se fortalecer e se organizar em tempos adversos para 

atender os usuários vulneráveis socialmente e continuar oferecendo serviços socioassistenciais 

como preconiza a tipificação do SUAS ? 

Diante dessa nova realidade social, outros elementos surgiram e trouxeram desafios ao 

trabalho profissional, juntamente às demandas emergentes, e novos projetos de ação e práticas 

foram incorporadas. Ressaltando-se inclusive em consonância disso, mudanças na rotina de 

trabalho, em  que se alternam entre o atendimento remoto e presencial pela equipe do CREAS 

e a dinâmica dos serviços realizados. 

Segundo experiência da profissional entrevistada, formada em psicologia e com atuação 

na área de Assistência Social na unidade do CREAS durante quatro anos, trabalhar com as 

vulnerabilidades, inclusive com a violência, já é um grande desafio, principalmente por que a 

violência se parte na maioria das vezes por um familiar. Isso dispensa dos profissionais um 

maior cuidado por que é uma situação que deve ser conduzida pelo psicólogo e equipe 

multidisciplinar visando a superação do ciclo da violência, proteção às vítimas e estratégias de 

enfrentamento diante tais situações em que a autonomia e inserção familiar dos sujeitos 

encontram-se prejudicadas. Tais aspectos, envolvem lidar diretamente com os conflitos intra-

familiares, ameaças de familiares ou de pessoas próximas à(s) vítima(s), além também do 

sofrimento psíquico e fragilidade afetivo e emocional gerados. Portanto, sendo essencial no 

trabalho interdisciplinar dos profissionais do CREAS, a escuta qualificada, o suporte 

psicossocial e socioassistencial, assim como da orientação jurídico-social necessárias aos 

indivíduos e famílias dos grupos de riscos. 

Nesse período pandêmico os trabalhadores tiveram que se adaptar a essa nova realidade, 

um aumento na demanda socioeconômica dos usuários e dos casos de violência, e a necessidade 
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de também se protegerem contra o contágio, trabalhando em regime de plantão (duas vezes por 

semana em período integral e havendo necessidade, o atendimento remoto em outros horários). 

Embora o atendimento continue sendo por demanda espontânea, foi preciso agendar alguns 

atendimentos. As visitas presenciais acontecem em casos de extrema urgência, principalmente 

quando demandadas pelo ministério público ou conselho tutelar, sempre com distanciamento e 

não adentrando a residência do usuário.   

Juntamente a Secretaria de Assistência Social foram incluídas novas demandas trazidas 

dos usuários ao Creas, principalmente no combate a fome que se acirrou na pandemia. De modo, 

que em articulação com o CRAS e demais entidades de proteção social organizaram o cadastro 

e entrega de cestas básicas na região de atuação comunitária. 

 

4. Considerações finais 

 

Face à pandemia, a política de Assistência Social demonstrou-se essencial e 

principalmente pela atuação dos trabalhadores, dentre eles os psicólogos, que se empenham de 

forma mais responsável possível junto aos usuários tão vulneráveis socialmente. Deste modo, 

constatou-se o dever do fortalecimento dessa política tão indispensável e que garante o mínimo 

de proteção social e dignidade a quem dela necessita. 

As decorrências deste processo de pandemia imprimiram muitos desafios aos 

profissionais que tiveram que se articular e organizar novas formas de trabalho que não 

prejudicasse ainda mais pessoas já tão sofridas socialmente. 

Como demonstrado na fala da profissional entrevistada, é necessário que a política seja 

executada como foi planejada, que tenha uma gestão disposta a enfrentar os desafios. Ela 

também falou que, uma maior divulgação dos serviços prestados pela política poderiam ampliar 

o atendimento aos usuários frente aos agravantes da pandemia, “as pessoas têm o direito de 

serem informadas que existe esse atendimento, inclusive dos beneficios”. 

Entende-se, que há necessidade de mais estudos sobre a temática, e que seja oferecida 

condições básicas para  o desenvolvimento e execução da política, como afirma Cunha (2020, 

p.8) 

A política  de  assistência  social  demonstra  dificuldades enquanto execução, 

no cenário de pandemia isso tem se evidenciado, assim, é pertinente que mais 
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estudos sejam conduzidos sobre o assunto, e que os entes federados cumpram 
com seu papel em todos os níveis, para que os desafios possam ser superados. 
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VÍNCULO MÃE-CRIANÇA NA SITUAÇÃO DE RUA 

Eixo 3: A psicologia na assistência social e a problemática da vulnerabilidade social no Brasil 

 

Autora: Natalia Ferreira de Paiva   

Co-autora: Gardenia de Souza Furtado Lemos 
 

Resumo 

A rua enquanto espaço de moradia representa risco psicossocial para o desenvolvimento 
infantil, fazendo com que a separação de mães e filhos nesses contextos seja uma alternativa 

para a proteção da criança e do adolescente. Entretanto, também configura-se como quebra do 

direito da mulher à maternidade segura e amparada. Diante dessas problemáticas, este trabalho 
utilizou a pesquisa bibliográfica como método para se pensar, a partir da teoria psicanalítica, 

o vínculo mãe-criança na situação de rua e o papel do(a) psicólogo(a) na construção de 

políticas públicas que assegurem os direitos da díade e o desenvolvimento infantil saudável. 
Os resultados mostram que a maternidade é, ao mesmo tempo, um fator de risco e um fator de 

proteção, e revelam a necessidade de aprofundamento nos estudos sobre as especificidades da 

maternidade e do vínculo na situação de rua. 

 

Palavras-chave 

Maternidade. Vínculo Mãe-filho. Situação de Rua. Vulnerabilidade Social. 

 

1. Introdução 

O ato de vincular-se a outros indivíduos não é exclusivo do ser humano. De acordo com 

Bowlby (1989), os animais se aproximam de outros membros da espécie considerados mais 

aptos para lidar com o mundo com a finalidade de sobreviver, o que foi denominado por ele de 

comportamento de apego. Apesar de estar presente em todos os momentos da vida humana, o 

apego é mais evidente nas fases iniciais do desenvolvimento, dada a situação de imaturidade da 

criança. A dependência absoluta no início da vida faz com que seja necessário a existência de 

um outro que auxilie na satisfação das necessidades inatas – como a alimentação e proteção -, 

mas que também forneça um ambiente facilitador a partir do qual a criança poderá desenvolver 

suas capacidades físicas, psíquicas, cognitivas e sociais (WINNICOTT, 2005). 

A segurança e o afeto experienciados ao longo da vida, principalmente com as primeiras 

figuras de apego, permitem a formação da Base Segura. É a partir dela que a criança pode 

explorar o mundo tendo a certeza de que poderá retornar e ser amparada nas suas necessidades 

físicas e emocionais (BOWLBY, 1989), influenciando na autoestima e autoconfiança.  
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Considerando a importância da família no desenvolvimento, a Constituição Federal 

postula a família como base da sociedade, afirmando a convivência familiar e comunitária como 

um direito da criança e do adolescente, e a proteção à maternidade como um direito da mulher 

(BRASIL, 1988). Entretanto, como a rua representa risco psicossocial, a separação entre mães 

e seus filhos tem sido utilizada com a justificativa de proteção da criança e do adolescente 

(GOMES, 2017). 

Tendo em vista a importância do vínculo mãe-criança e as condições relativas à situação 

de rua, a maternidade nesse contexto configura-se um problema de saúde pública e de direitos 

sociais. A pesquisa teve por objetivo estudar, a partir da teoria psicanalítica, o vínculo mãe-

criança na situação de rua e o papel da Psicologia na construção de políticas públicas que 

assegurem os direitos da díade e o desenvolvimento infantil saudável. 

  

2. Metodologia 

Trata-se de um trabalho resultado de uma iniciação científica, que teve o estudo 

bibliográfico como método de pesquisa, utilizando-se das plataformas eletrônicas Scielo, BVS-

psi, Lilacs, PePSIC e Google Acadêmico para levantamento de artigos, livros, teses e 

dissertações sobre o tema. O mapeamento bibliográfico ocorreu em duas fases. Primeiramente 

buscou-se materiais sobre vínculo mãe-filho e sobre maternidade em situações de 

vulnerabilidade, tendo a psicanálise como referencial teórico, através dos descritores: vínculo 

mãe-bebê, relação mãe-filho, maternidade e vulnerabilidade social. No segundo momento, 

buscou-se elementos bibliográficos sobre população em situação de rua, utilizando-se das 

palavras-chave: situação de rua, morador de rua, maternidade na rua, crianças de rua. A seleção 

ocorreu por meio da leitura dos resumos de textos em português, admitindo qualquer data de 

publicação. Foram selecionados 48 textos, que foram lidos integralmente e fichados. A análise 

do material articulou os temas estudados, buscando compreender o fenômeno da maternidade 

em situação de rua e as especificidades do vínculo mãe-filho nesse contexto.  

  

3. Resultados e Discussão 

A maternidade em situação de rua é diferente da tradicional, com arranjos familiares 

diversos e que necessita de um olhar que considere suas particularidades, visto que a rua é 

entendida enquanto um sistema, marcado por múltiplas privações e situações de risco, que 
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envolvem a dificuldade de acesso a políticas públicas que assegurem direitos básicos como: 

habitação, saúde, segurança, trabalho, entre outros. Por ser diferente do estilo de vida da 

população urbana, a rua implica em uma relação com o espaço, tempo e o corpo de forma 

distinta do convencional, fazendo com que seja necessário criar novas formas de experienciar 

e simbolizar essa realidade (HOLANDA, 2019). 

Segundo Sarti (2015), a família pobre brasileira se configura em rede, e não de forma 

nuclear. Essa diferença se deve ao contexto de instabilidade e vulnerabilidade em que estão 

inseridos, que dificulta o exercício de suas funções de acordo com os padrões da família 

tradicional, sendo necessário a criação de estratégias que viabilizam a sua existência. Diante 

disso, a responsabilidade com a criança deixa de ser exclusiva da mãe e passa a ser de toda a 

rede de socialização, em especial a rede consanguínea da mulher, mas que também pode 

envolver outras figuras de confiança dos pais. Sarti (2015) afirma que nesse cenário criam-se 

relações de apego distintas da convencional, em que a mãe não perde seu valor simbólico, mas 

outras figuras de identificação e apego entram em jogo. 

Frangella (2004), afirma que os vínculos na rua são tecidos em torno da solidariedade, 

visto que grupos são formados com objetivo de compartilhar experiências e conhecimentos 

acerca do sistema da rua, garantir proteção e segurança e o compartilhamento de recursos. Vista 

disso, pode-se pensar que a responsabilidade no cuidado com a criança ocorre de forma 

semelhante à descrita por Sarti (2015). Ademais, devido à transitoriedade própria da rua 

(FRANGELLA, 2004), torna-se impossível a existência de uma regularidade e continuidade do 

cuidado da mesma forma que uma família tradicional apresenta.  

Nesse sentido, como se dá a construção do apego, as identificações e a Base Segura 

para essas crianças? Como essas configurações de vínculo impactam o desenvolvimento 

infantil? Essas e outras perguntas devem ser feitas com cuidado. Considerando que a maioria 

das teorias do desenvolvimento se baseiam na noção de família nuclear burguesa, a Psicologia 

se vê diante da dificuldade em abordar o vínculo mãe-filho em outros contextos. Analisar a 

realidade da maternidade em situação de rua pela ótica das teorias psicológicas criadas a partir 

de outros contextos corre o risco de criminalizar essas práticas familiares, colocando-as como 

desorganizadas e perigosas para o desenvolvimento infantil, justificando a institucionalização 

em detrimento de políticas públicas de proteção e apoio social às famílias. Apesar dessa 

problemática, alguns pontos podem ser levantados sobre o vínculo mãe-filho na situação de rua.  
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A vivência da maternidade é uma experiência de grande impacto na vida da mulher. 

A descoberta da gravidez gera sentimentos ambivalentes e, no caso das mulheres em situações 

de vulnerabilidade, evidencia sua condição de fragilidade e desamparo, causando sentimentos 

de solidão e desesperança (ACHING, 2013; MUÑOZ et al, 2013). Aliado às condições de saúde 

e a dificuldade em realizar o pré-natal, a gestação é percebida como fator de risco. Entretanto, 

a partir da aceitação da gravidez a mulher pode desejar continuar com a gestação e decidir 

tornar-se mãe, criando vínculos com o feto, expectativas e fantasias sobre o filho e a vivência 

da maternidade (MUÑOZ et al, 2013). 

Pesquisas realizadas com mulheres grávidas em situação de rua (COSTA et al, 2015; 

GONTIJO; MEDEIROS, 2008; SANTOS; MOTTA, 2015) e usuárias de álcool e outras drogas 

(ALMEIDA; QUADROS, 2016) identificaram que a maternidade mobiliza a busca por 

estratégias para o enfrentamento das adversidades, tendo o filho como principal  incentivo. Ao 

voltar os interesses maternos ao bebê, o sentimento de desamparo não se esgota, mas o vínculo 

resgata a “possibilidade de sonhar e ter esperança” (ACHING, 2013, p. 105). Em razão de a 

vida das mulheres em situação de rua ser marcada por violências e rupturas nos laços sociais, 

experienciar a afetividade presente no vínculo mãe-bebê é potencializador, podendo ser um 

momento reorganizador em suas vidas. 

Aching (2013) afirma que as necessidades físicas da criança estão entre as principais 

preocupações dentre os cuidados maternos em situações de vulnerabilidade. A dificuldade de 

acesso ou ausência de políticas públicas que garantam as necessidades básicas de moradia, 

alimentação e saúde faz com que a mãe se preocupe com o bem-estar físico do filho, colocando 

as necessidades emocionais da criança e dela mesma em segundo plano. Entretanto, condições 

precárias de sobrevivência não retiram a importância das emoções, chamando atenção para a 

necessidade de criar espaços de escuta e acolhimento para essa população. 

No que tange a separação de mães e filhos, trata-se de um processo que produz 

consequências nos membros da família, pois o rompimento da relação é vivenciado enquanto 

luto (BOWLBY, 1982). Para a criança, é luto pela mãe e por todas as outras figuras de 

referência que foram construídas na relação com a rua, além da imposição de rotinas e normas 

institucionais que são completamente diferentes da cultura que elas estavam inseridas. No caso 

da mulher, além da perda do filho, há também o luto pela identidade materna, percebendo-se 

enquanto uma mãe que falhou em seus deveres. Essa problemática mostra-se mais violenta 
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quando essa separação ocorre na maternidade, quando a mulher está no puerpério, um período 

de intensa fragilidade hormonal e emocional, aumentando a probabilidade de um luto 

complicado. Portanto, além de ser uma violação do direito à convivência familiar, o 

rompimento dessa relação pode produzir consequências na subjetividade. 

  

4. Considerações finais 

A escassez de elementos bibliográficos sobre a maternidade em situação de rua, aliada 

à ausência de teorias psicológicas sobre maternidade e desenvolvimento infantil nesse contexto, 

dificultou o estudo sobre o vínculo mãe-filho nessas populações. Apesar disso, os resultados 

alcançados neste trabalho indicam que a maternidade é um fator de risco que requer atenção 

integral à saúde, ao mesmo tempo em que o vínculo mãe-filho pode ser um fator protetivo. A 

afetividade é parte essencial da experiência de ser humano, sendo a base para o 

desenvolvimento infantil e a construção da identidade e autoestima. Diante da fragilidade dos 

vínculos sociofamiliares e das condições precárias de existência da população em situação de 

rua, a experiência do afeto entre mãe e filho marca positivamente a subjetividade da díade e 

resgata a possibilidade de pertencimento e transformação. O rompimento desse vínculo, além 

de ser uma problemática de direitos sociais que evidencia a falha no Estado na garantia dos 

direitos, produz impactos na saúde mental, ao passo que responsabiliza a família pelos seus 

"fracassos" e reforça o não lugar da população em situação de rua.  

O papel do(a) psicólogo(a) na assistência social e na construção de políticas públicas 

para a população em situação de rua envolve, antes de tudo, o questionamento de suas práticas, 

técnicas e teorias. Se faz necessário mais estudos acerca da maternidade e desenvolvimento 

infantil na situação de rua, a fim de construir conhecimentos sobre suas realidades, demandas 

e possibilidades de ação. Considerando a escuta como instrumento de trabalho do(a) 

psicólogo(a), o acolhimento do sofrimento abre espaço para identificação das necessidades 

dessa população, bem como os recursos materiais, sociais e psíquicos para enfrentamento do 

sofrimento, proporcionando o empoderamento e o fortalecimento da autonomia. A partir disso, 

o psicólogo pode atuar na construção de políticas públicas de saúde, moradia, assistência social 

e na garantia da convivência familiar que melhor atende às reais necessidades dessa população.  

  

5. Referências 

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
https://www.google.com/search?safe=active&bih=828&biw=1229&rlz=1C1ASUM_enBR893BR893&hl=pt-BR&sxsrf=ALeKk01O70XQMtkPNm1FZBO563thV7SHeQ%3A1613151279331&ei=L7wmYNHeE5ux5OUPx_S4cA&q=faculdade+de+educa%C3%A7%C3%A3o+ufg+endere%C3%A7o+e+telefone&oq=faculdade+de+educa%C3%A7%C3%A3o+ufg&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAEYADIECCMQJzIICAAQxwEQrwEyBggAEAUQHjIGCAAQBRAeMgYIABAIEB4yBggAEAgQHjIGCAAQCBAeMgIIJjoHCCMQsAMQJzoHCAAQRxCwAzoKCAAQxwEQrwEQDToICAAQCBAHEB46CAgAEAcQBRAeUMrWClj25wpg4voKaAJwAngAgAGBAogBsweSAQMyLTSYAQCgAQGqAQdnd3Mtd2l6yAEJwAEB&sclient=gws-wiz
https://fe.ufg.br/


252 

 

 

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/ 

ACHING, M. C. A mãe suficientemente boa: imaginário de mães em situação de 

vulnerabilidade social. Dissertação (Mestrado em Psicologia) - Programa de Pós-graduação em 

Psicologia do Centro de Ciências da Vida, Pontifícia Universidade Católica de Campinas. 

Campinas, 2013. Disponível em: http://tede.bibliotecadigital.puc-

campinas.edu.br:8080/jspui/handle/tede/316. Acesso em: 28 fev. 2020. 

 

ALMEIDA, D. J. R.; QUADROS, L. C. T. A pedra que pariu: narrativas e práticas de 

aproximação de gestantes em situação de rua e usuárias de crack na cidade do Rio de Janeiro. 

Pesquisas e Práticas Psicossociais, v. 11, n. 1, p. 225-237, jan./abr. 2016. Disponível em: 

http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1809-89082016000100018. 

Acesso em: 15 maio 2020.  

 

BOWLBY, J. Formação e rompimentos dos laços afetivos. Tradução: Álvaro C. São Paulo: 

Martins Fontes, 1982. 

 

BOWLBY, J. Uma base segura: aplicações clínicas da teoria do apego. Tradução: Sonia M. B. 

Porto Alegre: Artes Médicas, 1989.  

 

BRASIL. [Constituição (1988)]. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. 

Brasília, DF: Presidência da República, [2020]. Disponível em: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm. Acesso em: 03 ago. 2020. 

 

COSTA, S. L. et al. Gestantes em situação de rua no município de Santos, SP:  reflexões e 

desafios para as políticas públicas. Saúde Soc. v. 24, n. 3, p. 1089-1103, 2015. Disponível em: 

https://www.scielo.br/scielo.php?pid=S1414-

32832006000200013&script=sci_abstract&tlng=pt. Acesso em: 21 maio. 2020. 

 

FRANGELLA, S. M. Corpos urbanos errantes: uma etnografia da corporalidade de moradores 

de rua em São Paulo. Tese (doutorado em ciências sociais) - Departamento de Antropologia do 

Instituto de Filosofia e Ciências Humanas, Universidade Estadual de Campinas. Campinas, 

2004. Disponível em: :http://repositorio.unicamp.br/jspui/handle/REPOSIP/279907. Acesso 

em: 22 maio  

2020.  

 

GOMES, J. D. G. (coord.). Primeira Infância e Maternidade nas ruas da cidade de São Paulo. 

Relatório de Pesquisa. São Paulo, 2017. Disponível em: https://cdhluizgama.com.br/primeira-

infancia-maternidade/. Acesso em: 14 abr. 2019.  

 

GONTIJO, D. T.; MEDEIROS, M. “Tava morta e revivi”: significado de maternidade  

para adolescentes com experiência de vida nas ruas. Cad. Saúde pública, v. 24, n. 2, p. 469-472, 

fev. 2008. Disponível em: https://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_abstract&pid=S0102-

311X2008000200026&lng=en&nrm=iso&tlng=pt. Acesso em: 15 maio 2020. 

 

HOLANDA, J. G. Se virando no sistema da rua: moradores de rua, conceitos e práticas. Civitas 

- Revista de Ciências Sociais, v. 19, n. 1, p. 28-44, jan./abr. 2019. Disponível em: 

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
https://www.google.com/search?safe=active&bih=828&biw=1229&rlz=1C1ASUM_enBR893BR893&hl=pt-BR&sxsrf=ALeKk01O70XQMtkPNm1FZBO563thV7SHeQ%3A1613151279331&ei=L7wmYNHeE5ux5OUPx_S4cA&q=faculdade+de+educa%C3%A7%C3%A3o+ufg+endere%C3%A7o+e+telefone&oq=faculdade+de+educa%C3%A7%C3%A3o+ufg&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAEYADIECCMQJzIICAAQxwEQrwEyBggAEAUQHjIGCAAQBRAeMgYIABAIEB4yBggAEAgQHjIGCAAQCBAeMgIIJjoHCCMQsAMQJzoHCAAQRxCwAzoKCAAQxwEQrwEQDToICAAQCBAHEB46CAgAEAcQBRAeUMrWClj25wpg4voKaAJwAngAgAGBAogBsweSAQMyLTSYAQCgAQGqAQdnd3Mtd2l6yAEJwAEB&sclient=gws-wiz
https://fe.ufg.br/
http://tede.bibliotecadigital.puc-campinas.edu.br:8080/jspui/handle/tede/316
http://tede.bibliotecadigital.puc-campinas.edu.br:8080/jspui/handle/tede/316
http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1809-89082016000100018
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm
https://www.scielo.br/scielo.php?pid=S1414-32832006000200013&script=sci_abstract&tlng=pt
https://www.scielo.br/scielo.php?pid=S1414-32832006000200013&script=sci_abstract&tlng=pt
http://repositorio.unicamp.br/jspui/handle/REPOSIP/279907
https://cdhluizgama.com.br/primeira-infancia-maternidade/
https://cdhluizgama.com.br/primeira-infancia-maternidade/
https://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_abstract&pid=S0102-311X2008000200026&lng=en&nrm=iso&tlng=pt
https://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_abstract&pid=S0102-311X2008000200026&lng=en&nrm=iso&tlng=pt


253 

 

 

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/ 

https://www.scielo.br/scielo.php?pid=S1519-60892019000100028&script=sci_arttext. Acesso 

em: 10 fev. 2020. 

 

MUÑOZ, L. A. et al. Vivenciando a maternidade em contextos de vulnerabilidade social: uma 

abordagem compreensiva da fenomenologia social. Revista Latino Americana de Enfermagem, 

v. 21, n. 4, p. 913-914, jul./ago. 2013. Disponível em: 

https://www.revistas.usp.br/rlae/article/view/76003/79596. Acesso em: 28 fev. 2020. 

 

SANTOS, K. D.; MOTTA, I. F. O significado da maternidade na trajetória de três jovens 

mães: um estudo psicanalítico. Rev. Estudos de Psicologia, v. 31, n. 4, p. 517-525, out./dez. 

2014. Disponível em: https://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0103-

166X2014000400006&script=sci_abstract&tlng=pt. Acesso em: 28 fev. 2020. 

 

SARTI, C. A. Famílias enredadas. In: ACOSTA, A. R.; VITAL, A. F. (org.) Família: redes, 

laços e políticas públicas. São Paulo: Cortez, 2015, p. 21-36.  

 

WINNICOTT, D. W. A família e o desenvolvimento individual. 3 ed. São Paulo: Martins 

Fontes, 2005.  

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
https://www.google.com/search?safe=active&bih=828&biw=1229&rlz=1C1ASUM_enBR893BR893&hl=pt-BR&sxsrf=ALeKk01O70XQMtkPNm1FZBO563thV7SHeQ%3A1613151279331&ei=L7wmYNHeE5ux5OUPx_S4cA&q=faculdade+de+educa%C3%A7%C3%A3o+ufg+endere%C3%A7o+e+telefone&oq=faculdade+de+educa%C3%A7%C3%A3o+ufg&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAEYADIECCMQJzIICAAQxwEQrwEyBggAEAUQHjIGCAAQBRAeMgYIABAIEB4yBggAEAgQHjIGCAAQCBAeMgIIJjoHCCMQsAMQJzoHCAAQRxCwAzoKCAAQxwEQrwEQDToICAAQCBAHEB46CAgAEAcQBRAeUMrWClj25wpg4voKaAJwAngAgAGBAogBsweSAQMyLTSYAQCgAQGqAQdnd3Mtd2l6yAEJwAEB&sclient=gws-wiz
https://fe.ufg.br/
https://www.scielo.br/scielo.php?pid=S1519-60892019000100028&script=sci_arttext
https://www.revistas.usp.br/rlae/article/view/76003/79596
https://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0103-166X2014000400006&script=sci_abstract&tlng=pt
https://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0103-166X2014000400006&script=sci_abstract&tlng=pt


254 

 

 

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/ 

EIXO IV: A psicologia no trabalho e suas contradições na problemática da saúde e 

adoecimento dos(as) trabalhadores(as). 
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Resumo 

O presente trabalho relata uma pesquisa a partir de coleta e análise de dados da Junta Médica 

Municipal de Goiânia, para uma investigação sobre a medicalização do trabalho docente. A 

construção teórico-metodológica da pesquisa dar-se-á no contexto da psicologia histórico-

cultural. O objetivo geral deste trabalho consiste em investigar relações entre as licenças dos 

professores da rede de Goiânia (2015-2017), medicalização e trabalho. Para tanto, foram 

realizadas análises estatísticas e construção de fichas-sínteses dos prontuários. Como 

resultados, observamos que 27% são da categoria de transtornos mentais e comportamentais. 

Além disso, 95% das licenças são de professoras concursadas, brancas, casadas e com mais de 

20 anos de docência. Outros resultados são: a renda bruta proxima do salário mínimo 

necessário, o uso dos medicamentos clonazepam, sertralina e quetiapina, as causas de 

adoecimento estarem relacionadas a conflitos interpessoais na escola e violência, além do 

tratamento mental ser medicamentoso e encaminharem-se para a readaptação.  

Palavras-chave: Professores. Medicalização do social. Licenças Médicas. Saúde Mental. 
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1. Introdução 

Em 1972, o conceito de medicalização foi proposto pela primeira vez por Irving Zola 

para se referir a uma expansão do fazer médico para novos domínios que diziam respeito aos 

problemas que antes eram considerados da ordem do espiritual, moral e legal. No âmbito da 

escola, temos o lugar do professor que, atualmente, sofre com grandes cargas de trabalho, 

exerce funções que ultrapassam as funções de aprendizado e passam por uma desvalorização 

da profissão. Neste panorama, os maiores problemas apresentados por eles são os problemas de 

voz e os transtornos psicológicos. (FERREIRA, 2010). A construção teórico-metodológica da 

pesquisa dar-se-á no contexto da psicologia histórico-cultural, que tem base na perspectiva 

marxista. O objetivo geral desta pesquisa consiste em investigar relações entre as licenças dos 

professores da rede de educação municipal de Goiânia (2015 a 2017), medicalização e trabalho. 

2. Metodologia 

A coleta de dados foi realizada por meio de consulta à planilha da JMM (Junta Médica 

Municipal) que contém os dados de matrícula, dias de Afastamento, idade, gênero, estado civil, 

raça/cor, regime de trabalho, tempo de serviço, cargo, renda e o número da Classificação 

Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados com a Saúde - CID (OMS, 

1997) dos professores que possuem licenças médicas. Assim, para a análise estatística, utilizou-

se do recurso de tabela dinâmica do software Excel para averiguar possíveis correlações entre 

variáveis e construir o perfil do professor que possui licenças da categoria F no CID-10. 

3. Resultados e discussão 

A partir dos dados obtidos na planilha da Junta Médica Municipal, foi possível a 

extração de tabelas sobre o número de licenças totais e da categoria F e o número de licenças 

por capítulo do CID. A partir dos dados, vemos que os transtornos mentais somam 27% de 

todas as licenças tiradas pelos professores. Outro ponto importante é o de que nota-se um 

aumento da proporção das licenças da categoria F. Tais achados se aproximam do encontrado 

na literatura sobre esta população (LEÃO et al, 2015). A tabela 2 apresenta a quantidade de 

licenças categorizadas nos capítulos do CID-10. 
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Tabela 2 - Quantidade de licenças por capítulo do CID 

 

Considerando os capítulos do CID, observa-se que a categoria de transtornos mentais 

e comportamentais (F) apresenta a maior quantidade de licenças, seguida da categoria (Z), e 

(M), de modo semelhante à população dos servidores municipais (LEAO et al, 2015). 

Analisando detalhadamente a categoria F, em específico, podemos perceber um grande número 

de diagnósticos de transtornos de humor/depressivos (59%), seguido de transtornos neuróticos, 

“stress” e transtornos somatoformes (36%). É importante ressaltar acerca do regime de trabalho 

que, uma característica que pode ser específica dessa população é que a maioria dos professores 

com licença se encontram em um regime estável e concursado (69,5%). Tal situação é diferente 

de outros lugares no Brasil em que os professores contratados temporariamente são os mais 

adoecidos (FERREIRA, 2010). Por meio dos dados da Junta Médica Municipal, observamos a 

predominância do gênero feminino nas licenças psiquiátricas (93%). Comparando tal proporção 

com a população total de professores do município, por meio da base de dados do INEP, 

percebemos que a proporção de professoras com licenças psiquiátricas é maior do que a 

proporção de professoras atuantes no município em cada faixa de idade. Além da questão de 

gênero, dois outros elementos interessantes para o perfil de adoecimento são o estado civil e a 
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https://www.google.com/search?safe=active&bih=828&biw=1229&rlz=1C1ASUM_enBR893BR893&hl=pt-BR&sxsrf=ALeKk01O70XQMtkPNm1FZBO563thV7SHeQ%3A1613151279331&ei=L7wmYNHeE5ux5OUPx_S4cA&q=faculdade+de+educa%C3%A7%C3%A3o+ufg+endere%C3%A7o+e+telefone&oq=faculdade+de+educa%C3%A7%C3%A3o+ufg&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAEYADIECCMQJzIICAAQxwEQrwEyBggAEAUQHjIGCAAQBRAeMgYIABAIEB4yBggAEAgQHjIGCAAQCBAeMgIIJjoHCCMQsAMQJzoHCAAQRxCwAzoKCAAQxwEQrwEQDToICAAQCBAHEB46CAgAEAcQBRAeUMrWClj25wpg4voKaAJwAngAgAGBAogBsweSAQMyLTSYAQCgAQGqAQdnd3Mtd2l6yAEJwAEB&sclient=gws-wiz
https://fe.ufg.br/


257 

 

 

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/ 

cor15, que possuem uma predominância de casada (52%) e a predominância de “branca”, 

assemelhando-se aos dados de LEAO et al (2015).  

A partir da construção de um boxsplot16, verificamos que, 99,3% dos valores recebidos 

pelos professores estão no intervalo de 1060,07 a 13568,23 reais, sendo que 50% deles estão 

concentrados em torno da mediana de 5340,41 reais, entre os intervalos de 4000 a 7727,27. 

Assim, podemos concluir que a maioria dos professores recebe por mês, de renda bruta, um 

valor dentro deste intervalo. Comparado aos valores encontrados para todos os servidores (mais 

de seis salários mínimos), o grupo de profissionais da educação apresenta certa diferença, com 

uma predominância de 4,2 salários mínimos a 8,2 salários mínimos. Em comparação aos dados 

do DIEESE (departamento intersindical de estatística e estudos socioeconômicos), que no 

intervalo de tempo analisado na pesquisa, apresenta o valor de 3856,23 reais como salário 

mínimo necessário para suprir as despesas de um trabalhador e sua família (DIEESE, 2020), 

observa-se que, considerando os dados obtidos na pesquisa, após todos os descontos do salário, 

os valores devem se aproximar deste valor mínimo calculado pelo DIEESE, sendo assim, isso 

poderia explicar a falta de atividades de lazer e da busca de terapias não-medicamentosas. 

À luz dos dados obtidos dos professores, percebemos semelhanças e diferenças com o 

cenário brasileiro: em uma análise preliminar, constatamos que o clonazepam permanece em 

primeiro lugar com o mais receitado, entretanto, medicamentos antidepressivos como sertralina 

e antipsicóticos como quetiapina vêm ganhando força, com quantidades próximas do 

clonazepam. Considerando a localização das escolas em que os professores com licenças 

psiquiátricas trabalham, observa-se que os bairros com mais licenças são: Jardim Novo Mundo, 

Conjunto Vera Cruz e Bairro Liberdade. A partir dos dados levantados pela Secretaria de 

Segurança Pública (SOUZA, 2020) podemos averiguar que o Jardim Novo Mundo lidera desde 

2013 como o bairro mais violento de Goiânia (taxa de homicídios), seguido do Jardim 

Guanabara e do Setor Central. Outro levantamento, por regiões sanitárias, feito pelo “Estudo 

de Diagnóstico Socioterritorial de Segurança” (GONÇALVES, 2018), também apresenta dados 

que apontam a Região Noroeste e a Região Oeste como as mais violentas de Goiânia. 

                                                
15 Categorização foi realizada pelo sistema da JMM. Os pesquisadores possuem críticas quanto às 
categorias “mulata” e “parda”, que carregam um sentido pejorativo e omissivo, respectivamente, em 
relação a identidade negra. 
16 É uma ferramenta gráfica para representar a variação de dados observados de uma variável numérica por 
meio de quartis. 
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 Tal dado reforça a evidência de um alto nível de violência nos bairros com mais 

licenças, já que o conjunto vera cruz e o jardim liberdade fazem parte destas regiões. A violência 

aparece como causadora do adoecimento psiquiátrico no discurso de diversos professores de 

nossa amostra. Além disso, a partir dos levantamentos de dados da pesquisa, sabemos que 39% 

das escolas da Região Oeste possuem algum professor com licença psiquiátrica, 38% na região 

noroeste, 35% na região sul, 34% na região sudoeste, 29% na região leste e apenas 10% na 

região centro-campinas. Estes dados expressam um cenário de adoecimento generalizado nas 

regiões periféricas da cidade, em contraposição, a um baixo número na região central.  

 

4. Considerações Finais 

A partir dos resultados aqui encontrados, compreende-se que a criação de políticas 

públicas é de grande importância para a mudança deste cenário de adoecimento. A partir da 

identificação deste grupo como predominantemente feminino, diversas experiências relatam 

bons resultados com grupos de acolhimento, redes de mulheres e escuta psicológica, em que a 

sonoridade feminina (união entre as mulheres) se faz presente, como forma de cuidado e de 

resistência (INSFRA & MUNIZ, 2020). Também foi observador que grupos de professores 

mais felizes possuíam alunos mais interessados (pelo sistema lhe oferecerem boas 

oportunidades futuras), liberdade em suas atividades, apoio da escola e do sistema escolar para 

se desenvolverem e o reconhecimento de seus alunos (FERREIRA, 2010). Todos estes pontos 

podem ser elementos para a construção de políticas públicas que objetivem a criação de 

melhores condições de trabalho para os professores. Pelo viés da psicologia, para o atendimento 

de tais mulheres, poderiam ser sugeridos tratamentos alternativos ou complementares ao 

medicamentoso e individual, como arteterapia, massoterapia, entre outros (CRP, 2013), além 

de atividades de lazer que são escassas dentro dessa população. 
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O APAGAMENTO DO SUJEITO POR TRÁS DO TELEFONE: 

O TRABALHO E ADOECIMENTO PSÍQUICO NO SERVIÇO 

DE TELEMARKETING 

Eixo IV: A Psicologia no trabalho e suas contradições na problemática da saúde e adoecimento dos/as 

trabalhadores/as 

 

Rafaella Magalhães de Souza¹ 

 ¹Estudante, Universidade Federal de Goiás, rafaellamagalhaes@discente.ufg.br. 

 

Resumo 

Este estudo objetivou compreender como as formas de organização do trabalho nas centrais 

de atendimento afetam a saúde e constituição subjetiva do trabalhador, considerando a nova 

morfologia do trabalho no século XXI. Primeiramente investigamos as formas de organização 

do trabalho no século XXI e o perfil da classe trabalhadora atual. Depois identificamos as 
formas de organização do trabalho nos call centers e qual o perfil dos teleatendentes. 

Analisamos os impactos desta forma de organização sobre a saúde física e psíquica do 

teleoperador. Para compreender que tipo de subjetividade se constitui no trabalho em 
teleatendimento. A metodologia utilizada foi a pesquisa bibliográfica em livros e artigos com 

uma perspectiva teórica multidisciplinar com foco na saúde mental do trabalhador. 

Encontramos como resultado uma forma de subjetivação específica decorrente da precarização 
marcada pela falta de valor e de autonomia, fragmentação das relações sociais, 

competitividade, impotência e incapacidade de se impor como sujeito.  

 

Palavras-chave 
Saúde do trabalhador. Organização do trabalho. Teleatendimento. Precariedade subjetiva. 

 

1. Introdução 

As pessoas que possuem um aparelho de telefone móvel provavelmente já receberam 

alguma ligação de uma central de atendimento, ou de telemarketing, oferecendo serviços e 

produtos. Nesta era marcada pela expansão do acesso à internet e telefonia, inovações 

tecnológicas e consumismo as empresas estão gradativamente buscando desenvolver maneiras 

de conquistar e manter seus clientes. Neste contexto, o serviço de telemarketing se insere e 

ganha força no país e no mundo como uma maneira de estabelecer um relacionamento mais 

direto e humano entre uma prestadora de serviço e seus clientes.  

Segundo o PROBARE (2019, p. 2), o telemarketing é toda atividade de “atendimento 

ativo e/ou receptivo, para consumidores (pessoas físicas e jurídicas), por meio de telefone, 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
https://www.google.com/search?safe=active&bih=828&biw=1229&rlz=1C1ASUM_enBR893BR893&hl=pt-BR&sxsrf=ALeKk01O70XQMtkPNm1FZBO563thV7SHeQ%3A1613151279331&ei=L7wmYNHeE5ux5OUPx_S4cA&q=faculdade+de+educa%C3%A7%C3%A3o+ufg+endere%C3%A7o+e+telefone&oq=faculdade+de+educa%C3%A7%C3%A3o+ufg&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAEYADIECCMQJzIICAAQxwEQrwEyBggAEAUQHjIGCAAQBRAeMgYIABAIEB4yBggAEAgQHjIGCAAQCBAeMgIIJjoHCCMQsAMQJzoHCAAQRxCwAzoKCAAQxwEQrwEQDToICAAQCBAHEB46CAgAEAcQBRAeUMrWClj25wpg4voKaAJwAngAgAGBAogBsweSAQMyLTSYAQCgAQGqAQdnd3Mtd2l6yAEJwAEB&sclient=gws-wiz
https://fe.ufg.br/
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mail, Chat, SMS, mensagens de aplicativo, dentre outros”. E inclui serviços de atendimento e 

relacionamento com o consumidor, vendas, suporte técnico, pesquisa, recuperação de 

consumidores, transações, avaliação do consumidor e ouvidoria. As centrais de atendimento 

através da informática e telefonia são fundamentais na melhoria da relação entre cliente e 

empresa e possuem um caráter estratégico pela sua capacidade de captar informações 

diretamente da demanda (OLIVEIRA et al, 2006). 

Os primeiros registros dessa atividade datam da década de 50 e o setor entrou em 

expansão no Brasil a partir da década de 90 com a prestação de serviço terceirizado. As Centrais 

de Relacionamento ou Call Centers, como são conhecidas, são um serviço em expansão no país 

que oferecem boas oportunidades para pessoas que possuem pouca ou nenhuma experiência 

profissional. Por isso, costumam ser a porta de entrada para os jovens no mercado de trabalho. 

Segundo Venco (2006), essa categoria profissional é predominantemente jovem, feminina e 

com escolaridade média equivalente ao ensino médio completo, com presença expressiva de 

estudantes universitários. 

Esse é um mercado altamente competitivo e a disputa pelo consumidor é acirrada. 

Consequentemente, as empresas deste ramo estão paulatinamente mais exigentes na tentativa 

de conquistar a maior quantidade possível de clientes e maximizar seus lucros. Nas centrais de 

atendimento tudo é racionalizado para que se atinja o máximo de eficiência no menor tempo 

possível, para atender as demandas da empresa os teleatendentes têm que seguir um conjunto 

rígido de normas que muitas vezes eles não compreendem a utilidade ou que são contraditórias. 

Estudos apontam a progressiva precarização das condições deste tipo de trabalho e o 

consequente adoecimento físico e mental desse trabalhador, favorecendo o aparecimento de 

inúmeros problemas de saúde, como problemas vocais e auditivos, lesões por esforços 

repetitivos e sofrimento mental (OLIVEIRA et al, 2006).  

Tendo em vista este cenário surgiu o interesse de realizar este estudo com o intuito de 

responder a seguinte pergunta: como as formas de organização no trabalho em teleatendimento 

impactam na subjetividade do teleoperador? A importância de se estudar este tema se deve a 

expansão do serviço de teleatendimento no Brasil e no mundo sendo esta função uma porta de 

entrada para os jovens no mercado de trabalho. O objetivo geral deste estudo foi compreender 

como as formas de organização do trabalho nas centrais de atendimento afetam a saúde e 

constituição subjetiva do trabalhador, considerando a nova morfologia do trabalho no século 

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
https://www.google.com/search?safe=active&bih=828&biw=1229&rlz=1C1ASUM_enBR893BR893&hl=pt-BR&sxsrf=ALeKk01O70XQMtkPNm1FZBO563thV7SHeQ%3A1613151279331&ei=L7wmYNHeE5ux5OUPx_S4cA&q=faculdade+de+educa%C3%A7%C3%A3o+ufg+endere%C3%A7o+e+telefone&oq=faculdade+de+educa%C3%A7%C3%A3o+ufg&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAEYADIECCMQJzIICAAQxwEQrwEyBggAEAUQHjIGCAAQBRAeMgYIABAIEB4yBggAEAgQHjIGCAAQCBAeMgIIJjoHCCMQsAMQJzoHCAAQRxCwAzoKCAAQxwEQrwEQDToICAAQCBAHEB46CAgAEAcQBRAeUMrWClj25wpg4voKaAJwAngAgAGBAogBsweSAQMyLTSYAQCgAQGqAQdnd3Mtd2l6yAEJwAEB&sclient=gws-wiz
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XXI. Os objetivos específicos foram: identificar as novas formas de organização do trabalho 

no século XXI e o perfil da classe trabalhadora atual; identificar as formas de organização do 

trabalho nos call centers e qual o perfil dos teleatendentes; analisar o impacto desta forma de 

organização do trabalho sobre a saúde psíquica do trabalhador; entender que tipo de 

subjetividade se constitui no trabalho em teleatendimento.  

 

2. Metodologia 

 Este estudo teve uma perspectiva teórica multidisciplinar com foco na saúde mental do 

trabalhador, foi uma pesquisa do tipo exploratória que utilizou metodologia de pesquisa 

bibliográfica. A coleta de dados foi realizada através de livros, artigos, revistas e teses. Além 

das plataformas de pesquisa eletrônicas Scielo, Pepsic, Redalyc, Google Acadêmico e Portal 

CAPES. Utilizamos os seguintes descritores: “Saúde do trabalhador”, “Organização do trabalho 

e sofrimento psíquico”, “teleatendimento”, “Precariedade Subjetiva”, dentre outros. 

A análise dos dados foi feita através do levantamento, seleção, fichamento, interpretação 

e busca dos significados obtidos nas informações relacionadas à pesquisa. Com o objetivo de 

compreender como a forma de organização do trabalho nos call centers impactam na construção 

da subjetividade do(a) teleoperador(a). Desta forma, almejamos contribuir para o debate sobre 

o trabalho na atualidade e as consequências subjetivas do seu modo de organização, e assim 

auxiliar no desenvolvimento de estratégias que melhorem as condições de vida do teleoperador.  

 

3. Resultados e Discussão 

Segundo Ricardo Antunes (2009), a acumulação flexível, a terceirização, a 

informalidade e a flexibilidade são os pilares da nova morfologia do trabalho no século XXI. A 

nova classe trabalhadora, o precariado, não possui garantias trabalhistas, nem identidade 

coletiva enraizada no trabalho e seus rendimentos são incertos. Dentro dela está o novo 

proletariado digital, o infoproletariado, no qual o teleoperador está incluso. 

O trabalho no call center se organiza mesclando elementos do pós-taylorismo e do neo-

taylorismo. As características de organização do trabalho pós-taylorista seriam a demanda de 

mobilização subjetiva e de competências comunicacionais. No caso do call center, trata-se de 

garantir a qualidade e satisfação do cliente em pouco tempo fazendo-o crer que realiza um bom 

negócio, mesmo quando o operador sabe que não é. As características neo-tayloristas seriam 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
https://www.google.com/search?safe=active&bih=828&biw=1229&rlz=1C1ASUM_enBR893BR893&hl=pt-BR&sxsrf=ALeKk01O70XQMtkPNm1FZBO563thV7SHeQ%3A1613151279331&ei=L7wmYNHeE5ux5OUPx_S4cA&q=faculdade+de+educa%C3%A7%C3%A3o+ufg+endere%C3%A7o+e+telefone&oq=faculdade+de+educa%C3%A7%C3%A3o+ufg&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAEYADIECCMQJzIICAAQxwEQrwEyBggAEAUQHjIGCAAQBRAeMgYIABAIEB4yBggAEAgQHjIGCAAQCBAeMgIIJjoHCCMQsAMQJzoHCAAQRxCwAzoKCAAQxwEQrwEQDToICAAQCBAHEB46CAgAEAcQBRAeUMrWClj25wpg4voKaAJwAngAgAGBAogBsweSAQMyLTSYAQCgAQGqAQdnd3Mtd2l6yAEJwAEB&sclient=gws-wiz
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submissão ao tempo e à estrutura dos softwares, controle racional do tempo e do trabalho por 

meio da informática e produtividade máxima em detrimento das boas condições físicas e 

psicológicas dos trabalhadores (ROSENFIELD, 2007).  

No Brasil, este setor entrou em expansão na década de 90, após a privatização do sistema 

Telebrás, em 1998. Segundo a Associação Brasileira de Telesserviços (ABT), em 2016 o setor 

empregou 1,5 milhão de trabalhadores formais, sendo um dos setores que mais emprega no 

país. Em 2014, 75% dos trabalhadores do setor eram mulheres; 53% dos teleatendentes do país 

tinham até 25 anos de idade; 72% tinham concluído apenas o ensino médio, enquanto 15% 

estavam cursando o ensino superior (SINTELMARK, 2014). Segundo levantamento do G1 

(2018), com base em dados do Ministério do Trabalho, em 2016, 74% dos operadores de 

telemarketing se declaravam negros ou pardos. Estes dados indicam que este é um trabalho 

realizado principalmente por mulheres jovens negras com pouca qualificação profissional que 

estão em busca do primeiro emprego ou de um trabalho para conciliar com a faculdade. 

A frequência de atestados médicos e a alta rotatividade mostram o quanto a atividade é 

desgastante. Dentre os problemas encontrados Cavaignac (2011) em pesquisa realizada em uma 

empresa de teleatendimento de Fortaleza apontou que 57% dos trabalhadores declararam ter 

adquirido pelo menos um problema de saúde no trabalho. Destes, 45,94% tinham LER/DORT; 

23,39% apresentaram quadros de estresse, alterações no sistema nervoso e síndrome do pânico; 

10,81% tinham problemas relacionados à audição; 7,43% com problemas relacionados à voz; 

3,36% com problemas de visão; e 2,03% com gastrite. 

Estudos apontam a relação entre o trabalho nos call centers e o adoecimento físico e 

psíquico (VENCO, 2006; SCOLARI et al, 2009; ROSENFIELD, 2007). Eles abordam aspectos 

da organização desse trabalho que adoecem, como o controle rígido dos corpos e do trabalho, 

controle do tempo, pouco tempo de descanso, falta de lazer, pressão, metas difíceis, fluxo 

intenso de trabalho, repetitividade, falta de autonomia, falta de perspectiva de ascensão, assédio 

moral, falta de realização e reconhecimento, individualização do trabalho, enfraquecimento das 

relações sociais, ambiente e equipamentos inadequados. 

Estas características de trabalho somadas a um contexto social de desemprego e 

precariedade geram um enfraquecimento da relação do trabalhador com seu trabalho e o 

fortalecimento da relação com a empresa, o que reforça as estratégias individuais e fragiliza a 

relação com os outros. Consequentemente, esta vivência resulta em uma fragilidade identitária 

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
https://www.google.com/search?safe=active&bih=828&biw=1229&rlz=1C1ASUM_enBR893BR893&hl=pt-BR&sxsrf=ALeKk01O70XQMtkPNm1FZBO563thV7SHeQ%3A1613151279331&ei=L7wmYNHeE5ux5OUPx_S4cA&q=faculdade+de+educa%C3%A7%C3%A3o+ufg+endere%C3%A7o+e+telefone&oq=faculdade+de+educa%C3%A7%C3%A3o+ufg&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAEYADIECCMQJzIICAAQxwEQrwEyBggAEAUQHjIGCAAQBRAeMgYIABAIEB4yBggAEAgQHjIGCAAQCBAeMgIIJjoHCCMQsAMQJzoHCAAQRxCwAzoKCAAQxwEQrwEQDToICAAQCBAHEB46CAgAEAcQBRAeUMrWClj25wpg4voKaAJwAngAgAGBAogBsweSAQMyLTSYAQCgAQGqAQdnd3Mtd2l6yAEJwAEB&sclient=gws-wiz
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e no enfraquecimento simbólico da relação com o trabalho. O teleoperador não se apropria do 

espaço de trabalho como um espaço seu, o que segundo Linhart (2014, p.45) caracteriza a 

precariedade subjetiva: 

É o sentimento de não estar em casa no trabalho, de não poder se fiar em suas 

rotinas profissionais, em suas redes, nos saberes e habilidades acumulados 

graças à experiência ou transmitidos pelos antigos; é o sentimento de não 

dominar seu trabalho e precisar esforçar-se permanentemente para adaptar-se, 
cumprir os objetivos fixados, não arriscar-se física e moralmente [...] É o 

sentimento de não ter a quem recorrer em caso de problemas graves no 

trabalho, nem aos superiores hierárquicos (cada vez mais raros e cada vez 
menos disponíveis) nem aos colegas de trabalho que se esgarçam com a 

individualização sistemática da gestão dos assalariados e a concorrência entre 

eles. É o sentimento de isolamento e abandono. É também a perda da 
autoestima.  

 

Rosenfield (2009) observou a existência de dois perfis identitários: aqueles 

teleoperadores cujo investimento pessoal encontra-se nas atividades paralelas possibilitadas 

pelo regime de trabalho de seis horas, e aqueles que se investem temporariamente até o 

esgotamento para então buscar um outro emprego. Os primeiros desenvolvem uma identidade 

provisória no trabalho porque este é um emprego de passagem. Seu investimento pessoal 

repousa sobre as perspectivas profissionais futuras. Sua relação com esse trabalho é 

instrumental. Os segundos desenvolvem igualmente uma identidade provisória, porque não há 

projeção profissional. Desta forma, também se constitui uma subjetividade precarizada:  

A subjetividade precarizada constitui-se, dessa maneira, não somente como 

um epifenômeno das condições materiais e sociais, mas igualmente como uma 
forma específica de subjetivação em um mundo do trabalho precarizado. Uma 

subjetivação impotente, com falta de poder de agir, que apreende a si mesma 

no medo e na necessidade imperiosa de corresponder ao instituído e que opera, 

dia a dia, um verdadeiro trabalho sobre si no qual substitui um sentido humano 
e desejável por uma necessidade de sobrevivência e adaptação competitiva. A 

subjetividade precarizada revela-se, dessa forma, para si e para os outros, 

como a construção de uma subjetividade sem valor e sem autonomia, incapaz 
de impor-se como sujeito (CASTRO et al, 2017, p. 53)  
 

Assim, para conseguir realizar o seu trabalho o teleoperador precisa conciliar um 

discurso e práticas contraditórias. A ausência do reconhecimento da utilidade do trabalho e da 

cooperação enfraquece a construção da identidade.  

 

4. Considerações finais 

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
https://www.google.com/search?safe=active&bih=828&biw=1229&rlz=1C1ASUM_enBR893BR893&hl=pt-BR&sxsrf=ALeKk01O70XQMtkPNm1FZBO563thV7SHeQ%3A1613151279331&ei=L7wmYNHeE5ux5OUPx_S4cA&q=faculdade+de+educa%C3%A7%C3%A3o+ufg+endere%C3%A7o+e+telefone&oq=faculdade+de+educa%C3%A7%C3%A3o+ufg&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAEYADIECCMQJzIICAAQxwEQrwEyBggAEAUQHjIGCAAQBRAeMgYIABAIEB4yBggAEAgQHjIGCAAQCBAeMgIIJjoHCCMQsAMQJzoHCAAQRxCwAzoKCAAQxwEQrwEQDToICAAQCBAHEB46CAgAEAcQBRAeUMrWClj25wpg4voKaAJwAngAgAGBAogBsweSAQMyLTSYAQCgAQGqAQdnd3Mtd2l6yAEJwAEB&sclient=gws-wiz
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O atual modo de produção capitalista marcado pela precarização estrutural do trabalho, 

terceirização, acumulação flexível e uso das Tecnologias da Informação e Comunicação faz 

com que surja uma forma de subjetivação associada à precarização do trabalho, denominada 

por alguns autores de “subjetividade precarizada”. Os teleoperadores são importantes 

representantes deste fenômeno, pois estão inseridos no novo proletariado informacional 

precário, o infoproletariado.  

A forma de organização das centrais de atendimento repercute na saúde do trabalhador 

e também na formação da sua identidade no trabalho e fora dele. A precarização se apresenta 

tanto de forma objetiva, ao diminuir os direitos dos trabalhadores e deteriorar a organização do 

trabalho, quanto de forma subjetiva, ao fragmentar as relações sociais e diminuir a autonomia. 

Constituindo uma subjetividade precarizada marcada pela falta de valor e de autonomia, 

fragmentação das relações sociais, competitividade, impotência e incapacidade de se impor 

como sujeito. 
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Resumo 

 

Neste trabalho partimos da ideia de drama desenvolvida por Vigotski (2000, 2010), para 

analisar a relação entre trabalho, saúde mental e medicalização a partir das histórias/dramas 
individuais de adoecimento dos professores da rede municipal de Goiânia por meio de estudos 

de prontuários de licença para tratamento de doenças, disponibilizados pela Junta Médica 

Municipal. Compreendemos que no drama real e perverso vivenciado pelos docentes, o 
adoecimento psíquico se torna constante. Os dados revelam que, dos 13.041 afastamentos do 

trabalho de professores goianos entre 2015 a 2017, 29,3% foram concedidos devido a 

episódios depressivos e ansiosos. Dentre os motivos declarados do adoecimento, 29% dos 
professores o atribuem a questões pessoais, 26% à conflito com os alunos e 13% à violência. 

Outros motivos são elencados e outros muitos são silenciados. Diante disso, destacamos a 

importância do desenvolvimento de programas direcionados para a saúde dos professores que 

possam possibilitar reais transformações neste drama. 

Palavras-chave: Saúde mental. Professores. Educação básica. 

 

 

 

1. Introdução 

Os professores vivenciam a tecnização do trabalho, a massificação de rotinas estafantes 

e intensificação de demandas por produtividade; somado a isso, o desprestígio social da 

profissão que desempenha. Machado, Santos e Silva (2020) tratam sobre o lugar de 
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subordinação no campo educacional a qual os professores passam a ocupar na lógica da 

organização capitalista, visto que sua função se reduz à manutenção dos interesses estatais. Não 

há espaço à autonomia e à consciência crítica, e os docentes se adequam à lógica do pensamento 

linear e acabam por contribuir com a manutenção da escola enquanto máquina do Estado 

(DELEUZE; GUATTARI, 1995, apud LADEIRA; LADEIRA; INSFRAN, 2018). Além do 

mais, como bem colocado por Araújo (2017) nessa realidade vivenciada pelos docentes, vai 

ficando cada vez mais difícil de encontrar sentido, e por tanto prazer que lhes permita proceder 

à transformação criativa desse sofrimento. E em meio a este processo, os professores estão 

adoecendo! 

Tendo como base este fenômeno, esta pesquisa teve como foco de investigação a relação 

entre trabalho e saúde mental a partir das histórias/dramas individuais de adoecimento dos 

professores da rede municipal de Goiânia, por meio de estudos de prontuários de licença para 

tratamento de doenças, disponibilizados pela Junta Médica Municipal (JMM). Para dar suporte 

a este objetivo central, e para realização da pesquisa, elencamos os seguintes objetivos 

específicos: a) estudar referências na temática do plano, particularmente acerca da saúde mental 

e trabalho dos professores; b) auxiliar no processamento preliminar dos prontuários para criação 

do banco de dados; c) participar na análise de conteúdo dos dados relativos ao perfil dos 

professores municipais, sua medicamentalização e relação com o meio social escolar, traçando 

contribuições às políticas públicas de educação; d) coordenar a elaboração das fichas-síntese de 

parte das histórias/dramas de adoecimento dos professores por parte da equipe. 

 

2. Metodologia 

A construção teórico-metodológica desta pesquisa tem como base a psicologia 

histórico-cultural. Partimos de uma compreensão da totalidade humana, compreendendo que o 

homem é constituído no meio social, por via do trabalho, da cultura, política e história, em um 

processo dialético de atuação no mundo material e simbólico (RESENDE, 2007). 

Buscamos nesta pesquisa, a partir dos sentidos e significados contidos nos prontuários, 

encontrar generalizações particulares, que revelam fatos histórico-culturais e contradições 

sociais (AGUIAR; OZELLA, 2006). Para a realização da pesquisa, propusemo-nos a estudar 

109 prontuários de licenças psiquiátricas, concedidas entre 2015 a 2017, na JMM. Estes 

prontuários chegam a ter dezenas de páginas digitadas e manuscritas. Os mais extensos deles 
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https://www.google.com/search?safe=active&bih=828&biw=1229&rlz=1C1ASUM_enBR893BR893&hl=pt-BR&sxsrf=ALeKk01O70XQMtkPNm1FZBO563thV7SHeQ%3A1613151279331&ei=L7wmYNHeE5ux5OUPx_S4cA&q=faculdade+de+educa%C3%A7%C3%A3o+ufg+endere%C3%A7o+e+telefone&oq=faculdade+de+educa%C3%A7%C3%A3o+ufg&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAEYADIECCMQJzIICAAQxwEQrwEyBggAEAUQHjIGCAAQBRAeMgYIABAIEB4yBggAEAgQHjIGCAAQCBAeMgIIJjoHCCMQsAMQJzoHCAAQRxCwAzoKCAAQxwEQrwEQDToICAAQCBAHEB46CAgAEAcQBRAeUMrWClj25wpg4voKaAJwAngAgAGBAogBsweSAQMyLTSYAQCgAQGqAQdnd3Mtd2l6yAEJwAEB&sclient=gws-wiz
https://fe.ufg.br/


269 

 

 

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/ 

registram histórias delicadas de agravamento progressivo do adoecimento docente, com 

diversos relatórios qualitativos, nas modalidades social (visita domiciliar e ao local de trabalho) 

e psicológica, sendo frequentes os pareceres de psicólogos de clínicas privadas 

Para efetivação da pesquisa e alcance de todos os objetivos foram realizados pesquisas 

e estudos bibliográficos, debates entre a equipe responsável pela pesquisa. Para análise dos 

dados utilizamos os softwares Excel, webQDA e ABBYY finereader 12. Todos os dados de 

identificação dos professores foram apagados.  

Para análise de conteúdo discursivo, utilizarmos a ideia de drama e meio social em 

Vigotski (2000, 2010). Compreendo que o drama está em uma região fronteira entre a 

psicologia e a arte, e é microcosmo das relações sociais, pois é constituído por diversas 

situações sociais e particulares (DELARI JÚNIOR, 2011). 

 

3. Resultados e Discussão 

Em nossa pesquisa, conforme dados da JMM, apresenta-se que, dos 13.041 

afastamentos do trabalho de professores goianos, 8,4% foram concedidos devido a episódios 

depressivos (F32), 10,6% para outros transtornos ansiosos (F41), 10,3% para transtornos 

depressivos recorrentes (F33), 8,0% para reações ao stress graves, transtornos de adaptação 

(F43) e 7,7% para transtorno afetivo bipolar (F31) (CAVALCANTI et al., 2019).  

Pesquisa realizada em Itumbiara, município goiano, por Oliveira et al. (2018) apresenta 

os desafios vivenciados no cotidiano dos professores do município, destacando-se atividades 

extracurriculares; superlotação das turmas, indisciplina e violência escolar; ampliação das 

responsabilidades com os alunos e com as atividades docentes, além dos baixos salários, e a 

elevadas horas de trabalho. Alguns docentes alegam atuar de 50 a 60 horas semanais, e 

reclamam de cansaço mental e nervosismo. Em nossa pesquisa observamos muitos professores 

que atuavam em 2 ou 3 escolas, trabalhando, assim, nos turnos matutino, vespertino e noturno. 

Podemos observar essa realidade no drama de Olivia, no qual a “A servidora trabalhava em 3 

instituições” (Extrato da Ficha-Síntese, Olivia). 

Somada a esta rotina exaustiva e ao desprestígio social, que acabam por abalar o prazer 

da atividade docente, os professores ainda possuem as atividades extraclasses e pendências 

ininterruptas ligadas a escola. O tempo desses sujeitos é quase que integralmente ocupado pelos 

afazeres da profissão: encontro com pais, preparação de aulas, correção de atividades e provas 
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(OLIVEIRA et al. 2018). Para se ter ideia dos prontuários observados, apenas o professor 

Teobaldo relatou ter atividade de lazer, descrevendo que essa atividade “consiste na leitura de 

livros” (Extrato da Ficha-Síntese de Teobaldo). 

 Além disso, os professores cujo drama foi parcialmente registrado nos prontuários 

analisados ainda vivenciam diversos conflitos familiares e conjugais, lutos postergados, 

doenças crônicas, problemas interpessoais no ambiente de trabalho. Ofélia relata ter os conflitos 

vivenciados por ela na instituição de trabalho.  

Relatou está bastante fragilizada que costuma ser tachada, recorrentemente, como 

‘doentinha’ e ‘bichinha’, e por este motivo, não tem sido boas as relações interpessoais 

no local de trabalho e que tudo isso reflete em sua saúde. Atribui seu adoecimento 

emocional as relações interpessoais com colegas de trabalho e chefia” (Extrato da 

Ficha-Síntese de Ofélia).  

 

Diante de tudo isso, reafirma-se que os professores estão adoecendo. E neste drama, no 

qual estão inseridos, eles se tornam coadjuvantes de sua própria história, pois o roteiro é 

imposto pelo Estado - como diria Marx (2005), o balcão de negócios da burguesia -, numa 

política de desumanização dos professores. 

Nos dramas individuais que pudemos visualizar nos prontuários dos professores, o que 

mais se observa é eles ocuparem o lugar de coadjuvantes da própria história, pois, em quase 

todos os atos nota-se o silêncio da personagem que sofre, que padece e que precisa seguir o 

roteiro que lhe é imposto. 

A supressão e resumo de informações contidas nos prontuários acerca do processo de 

adoecimentos dos professores, ou mesmo do meio social no qual o sujeito se insere, é algo que 

se evidencia pela constante repetição, sendo comum não haver descrição da história, dos 

conflitos, dos motivos relacionados ao adoecimento nos prontuários observados. Fogem à regra 

aqueles poucos que contém relatórios de assistentes sociais e psicólogos, que acrescentam 

aspectos da vida do sujeito, principalmente sobre os conflitos interpessoais no ambiente escolar, 

mas que acabam por ressaltar um discurso técnico-psicológico (LIMA, 2009), o qual reproduz 

a função ideológica aliada a exploração do trabalho, mais voltado a diagnosticar funções 

cognitivas, seguindo uma concepção essencialista, como podemos observar na história de 

Ofélia:  
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“A servidora no momento está com suas funções cognitivas prejudicadas e aspectos de 

sua personalidade com sinais e sintomas de adoecimento comprometendo suas 

atividades laborais (Extrato da Ficha-Síntese Ofélia). 

 

Observa-se nesses prontuários que o indivíduo se torna, quase que sempre, o seu 

sintoma, em uma inércia sem fim, num ato que poder-se-ia nomear de “Reconhecimento 

Perverso (LIMA, 2009). Nisto as identidades desses personagens são danificadas pelo ato de 

fala psiquiátrico, pois há uma imposição desse discurso e um assujeitamento do professor frente 

à sua própria história. Seu sofrimento só é reconhecido por meio de um diagnóstico que é 

tomado como o substituto da consciência do sujeito. 

E diante de tantos conflitos, tantos choques de papéis e com escassa margem de escolha, não é 

difícil se ver repetições de relato de angústia e desprazer relacionado a vida laboral, como 

trazido por Teobaldo: “O servidor relata está com ‘pânico de sala de aula’, fobias diversas, 

ansiedade paroxística. Relata ainda não suportar o ‘efeito estressor’ da sala de aula” (Extrato 

da Ficha-Síntese de Teobaldo). 

 

4. Considerações finais 

Os sujeitos que na escola assumem o papel de professores, e na JMM assumem o papel 

de doentes, em casa o papel de cuidadores, provedores e tantas outras possibilidades, são nessa 

pesquisa o nosso objeto de estudo. E, durante as investigações temos observado diversas 

histórias que nos revelam dramas carregados de sofrimento.  

As pesquisas revelam as contradições impostas a carreira docente, a rotina estafante, as 

remunerações injustas, o desprestígio social, os desencontros conflituosos com a vida pessoal, 

os choques entre os diversos papéis que precisam ser assumidos neste drama. E esse processo 

de adoecimento psíquico cada professor vivencia à sua maneira, e exprime emoções diferentes, 

que por vezes são expressos mesmo nas páginas repetitivas dos prontuários. Com seus recursos 

psíquicos determinados, buscam estratégias para manter o equilíbrio frente à política de 

desumanização instaurada (MACHADO; SANTOS; SILVA, 2020). Mas isso desencadeia 

desgaste físico, psíquico e cognitivo, traz adoecimento e faz com que o professor perca a 

afetividade com a vida laboral, e, assim, a possibilidade de emancipação e criação de novas 

atividades e situações potencializadoras vai se distanciando.  
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Neste trabalho trouxemos dados de diferentes regiões brasileiras que acabam por revelar 

situações análogas, nas quais a psiquiatria e a psicologia continuam reproduzindo uma função 

ideológica aliada à exploração do trabalho, que acabam por reduzir o adoecimento psíquico à 

esfera individual, sem haver implicação com o sofrimento e impedindo a ressignificação e 

mudança neste drama vivenciado de forma perversa pelos professores. Junto disso, a 

medicalização encobre a dimensão conflitiva e anula a persistência de qualquer 

questionamento. E os professores, nesse jogo perverso, se adequam e acabam por contribuir 

com a manutenção da escola enquanto máquina do Estado.  

Destacamos a importância do desenvolvimento de novas pesquisa e estudos, e de 

programas direcionados para a saúde dos professores, que possam possibilitar ressignificação 

do adoecimento, e reais transformações individuais e sociais. 
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EIXO V: A Clínica psicológica e suas novas possibilidades 

 

A REALIDADE SOCIAL NA PSICANÁLISE: A CLÍNICA 

PSICANALÍTICA FRENTE AO RACISMO 

Eixo 5: A Clínica Psicológica e Suas Novas Possibilidades 

Autor(a): Larissa Paula Santos Gandora 

 

Resumo 

O presente trabalho objetivou-se em discutir como a realidade social se presentifica na clínica 

psicanalítica ao ter como enfoque o racismo e suas consequências para o psiquismo. 
Centrando-se em uma perspectiva de psicanálise brasileira que atenda as problemáticas 

presentes nessa sociedade, entende-se que os sujeitos negros são atravessados pelas questões 

análogas à posição social que ocupam. O racismo é vivenciado enquanto trauma, de maneira 
que age de forma velada ao trazer danos psicossociais aos sujeitos negros. Dessa forma, ao 

discutirmos e problematizarmos como o racismo se apresenta na clínica, também 

apresentamos possibilidades de entendimento e enfrentamento para essa questão que é 

vivenciada enquanto sofrimento e não-dito, buscando possibilidades de elaboração para essa 
questão.  

 

 

Palavras-chave 

Racismo. Psicanálise. Negritude. Clínica sócio-política.  

 

1. Introdução 

 O objetivo desse trabalho é aprofundar em como a realidade social incide sobre as 

questões trazidas na clínica psicanalítica, tendo como enfoque o racismo. Partindo do 

entendimento do branqueamento enquanto um processo criado e sustentado pelas elites brancas, 

de forma a fortalecer a autoestima e autoconceito desse grupo em relação aos demais (BENTO, 

2012), depreende-se que isso também é reproduzido na psicanálise — tanto na prática clínica 

como nas produções acadêmicas.  

Essa omissão é descrita enquanto a “desconsideração de uma distribuição desigual de 

oportunidades e de direitos no Brasil, não só às condições de saúde, escola, moradia, mas que 

inclui o direito à memória, ao lazer, ao luto, à palavra, ao desejo e ao prazer” (ROSA e BRAGA, 

2018, p. 92). Portanto, nosso desejo é estar na contramão desse apagamento e nos 

aprofundarmos na forma como a clínica psicanalítica deve estar implicada nas questões de 
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negritude e racismo, para que essa área de estudo possa apresentar possibilidades de 

enfrentamento diante dessa questão. 

 

2. Metodologia 

 

A pesquisa foi realizada através de revisão sistemática da literatura, caracterizada por 

Costa e Zoltowski (2014, p. 56) como “um trabalho reflexivo, crítico e compreensivo a respeito 

do material analisado”, uma vez que visa a reunir, sintetizar e avaliar criticamente dados de 

diversos estudos. Para a realização desse trabalho, houve um levantamento e análise de 

materiais encontrados em diversos estudos, tais como literatura clássica e produções 

acadêmicas publicadas em repositórios. No presente trabalho, não visou-se apenas uma junção 

dos dados encontrados, mas uma articulação para maior aprofundamento dentro da temática 

escolhida. A autora salienta o caráter crítico e reflexivo desse trabalho, visando permitir a 

ampliação do debate em torno do tema e a possibilidade de continuidade na produção científica 

sobre o assunto.  

 

3. Resultados e Discussão 

A teoria psicanalítica surgiu no século XIX e possibilitou o estudo a respeito do homem 

moderno. Esse homem é um ser de desejos, cuja constituição psíquica é regida pelo princípio 

do prazer de obter satisfação e evitar o desprazer. Porém, para que viva em civilização, o 

homem sujeita-se à restrição instintual, de forma que a cultura impõe limites à satisfação em 

troca de segurança e perpetuação da sociedade. Diante da impossibilidade de satisfação 

irrestrita, o indivíduo moderno se depara com três fontes de sofrimento principais: o corpo, o 

mundo externo e as relações sociais (FREUD, 1930). O sofrimento social é abordado segundo 

suas especificidades: 

 

Temos outra atitude para com a terceira fonte de sofrimento, a social. Esta não 

queremos admitir, não podendo compreender por que as instituições por nós 

mesmos criadas não trariam bem-estar e proteção para todos nós. Contudo, se 

lembrarmos como fracassamos justamente nessa parte da prevenção de 
sofrimento, nasce a suspeita de que aí se esconderia o que de uma natureza 

indomável, desta vez da nossa própria constituição psíquica. [...] Não é fácil 

compreender como se torna possível privar um instinto de satisfação. É algo 
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que tem seus perigos; se não for compensado economicamente, podem-se 
esperar graves distúrbios (FREUD, 1930, p. 43). 

  

Freud (1930) enfatiza o aspecto adoecedor das falhas por parte das instituições em trazer 

segurança, uma vez que esta apresenta-se como uma devolutiva em troca da restrição instintual 

daqueles que aderem à entrada em sociedade.  Embora o pacto social imponha sofrimento ao 

sujeito de qualquer forma, evidencia-se o caráter de sujeitar maior ou menor sofrimento 

segundo a realidade imposta a diferentes sujeitos. Embora dentro da teoria freudiana não 

houvesse uma exclusiva ênfase nos fatores sociais que acompanham a constituição psíquica, 

Gaulejac (2014) destaca que mecanismos psíquicos fazem relação com o contexto social ao 

qual cada um está inserido devido a característica do psiquismo de ser histórico e apreender as 

condições sociais que acompanham a cultura a qual o sujeito está inserido. É para tanto que, 

para a abordagem de uma psicanálise brasileira, deva-se ter uma preocupação em abordar 

aquilo que rodeia o sujeito, entendendo que em um país cuja história traz forte desigualdade 

social e herança racista, há a formação de um psiquismo que se atravessa por essas questões.  

O racismo brasileiro é caracterizado por Munanga (2017, p. 34) como  “difuso, sutil, 

evasivo, camuflado, silenciado em suas expressões e manifestações, porém eficiente em seus 

objetivos”. Essas características são decorrências do processo que se denominou de 

“democracia racial”, ou seja, o pensamento que indígenas, negros e brancos mantinham 

relações de tranquilidade e harmonia, de tal maneira que no Brasil não havia relações étnico-

raciais discriminatórias pelo cruzamento cultural e biológico que constituiu um povo 

miscigenado. Sendo assim, a discriminação e o racismo brasileiro têm como complexidade 

sua impossibilidade de discussão, pois é tido como um problema superado na medida em que 

é negado. Devido ao apagamento dessa questão, esse sofrimento deixa de ser nomeado, 

retirando a possibilidade de elaboração. 

Nogueira (1998, p. 239) discorre que “os caracteres negróides, em geral, implicam em 

preterição de seu portador, quando em competição em igualdade de outras condições com 

indivíduos brancos ou de aparência menos negróide”. Diante da presença desses caracteres, o 

sujeito identificado como negro terá experiências racistas diretas e indiretas, pois o racismo se 

apresenta enquanto estrutural. Nesse sentido, Almeida (2019, p. 33) caracteriza o racismo 

estrutural como “uma decorrência da própria estrutura social, ou seja, do modo ‘normal’ com 
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que se constituem as relações políticas, econômicas, jurídicas e até familiares, não sendo uma 

patologia social e nem um desarranjo institucional”.  

Fanon (1952/2008) aborda que a colonização extirpa do negro sua originalidade 

cultural, bem como o inferioriza ao colocá-lo na posição de colonizado.  A vivência da pessoa 

negra será baseada em um modelo que não a representa, acerca do ideal de beleza, da classe 

social e de qualquer elemento que esteja relacionado ao negro, de forma a produzir sua 

manutenção em posição desfavorável. É nesse contexto no qual o branqueamento será imposto 

ao sujeito negro como forma de negar-se e como imposição por parte da elite branca segundo 

a oferta de absorção social aos negros.  

Aulagnier (1979) contribuiu para o debate acerca das consequências do racismo na vida 

psíquica ao postular o conceito de contrato narcisista. Dentro dessa teoria, é retomado o Eu, 

instância cuja constituição exige que haja um outro que forneça significação e conhecimento 

enquanto ponto de apoio. Para que, ao sair da infância, o Eu possa ser bem sucedido em 

projetar-se no futuro, é necessário encontrar na realidade social suportes para ver-se em uma 

imagem identificatória valorizada por ele mesmo, podendo assim encontrar no futuro fonte de 

prazer e recompensa.  

Quando essa identificação não é possibilitada, seja pelo meio parental ou pelo meio 

social, há uma ruptura do contrato narcísico. Ainda que a criança encontre no meio familiar 

um ambiente que forneça identificação positiva, este não é capaz de protegê-la das 

adversidades da realidade social desfavorecida. Portanto, ainda que o conjunto seja importante 

para a formação do psiquismo, há uma preponderância dos fatores sociais, uma vez que os 

conjuntos familiares estão inseridos nas estruturas de classe, fazendo com que esses elementos 

se presentifiquem no ambiente psíquico familiar.  Dessa forma, o projeto parental estará 

inserido em um contexto as identificações possíveis e impossíveis acerca de questões como 

sucesso social, modelos, ideologias e outros.   

Os danos psicossociais decorrentes da ruptura do contrato narcísico apresentam-se 

enquanto problemas na autoestima e na identidade, a formação de uma subjetividade calcada 

no medo e na negação da própria história, o não-reconhecimento de si como sujeito, a 

dificuldade de acesso aos aparatos sociais, o rebaixamento político e, consequentemente, a 

impossibilidade de participação plena na vida social e da criação de mecanismos para 

enfrentamento do racismo. O racismo leva o sujeito a um retorno ao estado de desamparo, uma 
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vez que, a partir do silenciamento, as vias de simbolização são diminuídas. O sofrimento é tido 

como traumático devido ao seu caráter de atingir a autoestima, o autoconceito e a dignidade do 

sujeito sem haver a possibilidade de ser compreendido por aquele que é humilhado, 

impossibilitando o processo de elaboração.   

Diante desse contexto, a prática psicanalítica deve atender às especificidades do campo 

cuja demanda dos sujeitos é atravessada pelo sofrimento ético-político. Trazendo para a 

realidade do racismo, cujos sujeitos são alvos de violência social, psicológica e política, 

necessita-se de uma visão acerca do sofrimento implicado nessas vivências enquanto algo que 

é análogo às estruturas sociais na sociedade capitalista. Sendo assim, a prática clínico-política 

é pertinente, sendo definida por Rosa (2012, p. 3) como algo que  

 

dá destaque à alienação do sujeito aos discursos hegemônicos, de modo a visar 

o avesso dos mecanismos de individualização, criminalização e patologização 
por eles produzidos. Propõem-se a sinalizar e intervir nas formas sutis de 

preconceitos de classe, de raça ou de gênero, presentes nestes mecanismos, 

que se efetivam de vários modos, inclusive através de práticas ditas científicas 

que desvinculam os acontecimentos da história pessoal, familiar, institucional, 
social e política dos implicados na cena. 
 

Dessa maneira, a clínica-política privilegia a historicidade na construção dos sujeitos e 

de seus psiquismos, saindo de uma lógica culpabilizante e homogeneizante e suscitando 

possibilidades de rompê-la a partir da recuperação da história social e política. A partir do laço 

social, possibilita-se um outro discurso para o sujeito que é alvo de racismo, permitindo a 

elaboração do sofrimento trazido pelas estruturas sociais. Portanto, para atender a demanda de 

uma psicanálise brasileira que dialogue com a conjuntura vivida no país, deve-se partir de um 

conhecimento que enfoque os elementos que constituem os sujeitos dessas vivências. É para 

tanto que o sujeito negro deve tomar conhecimento a respeito da estrutura que lhe impõe a 

branquitude e, a partir disso, romper com esse modelo para criar um rosto próprio. Em outras 

palavras, “ser negro não é uma condição dada, a priori. É um vir a ser. Ser negro é tornar-se 

negro” (SOUZA, 1983, p. 77).   

Sendo assim, enquanto o discurso capitalista cristaliza o sujeito em uma posição, a 

escuta pode permitir que novas cadeias associativas produzam uma circulação dessa posição no 

discurso. A narrativa do sujeito é importante na medida que oferece possibilidades de 
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resistências, mas não apenas limitando-se a isso: há o reconhecimento em sua própria história 

por meio da rememoração, bem como entendimento do sujeito que ocupa o lugar de desejante. 

Nesse sentido, a escuta clínica de sujeitos alvos de racismo e suas demais implicações permite 

que sejam criados espaços de resistência. Dessa forma, uma postura clínica crítica oferece novas 

possibilidades de ressignificação e posturas frente ao desejo ao sujeito que é escutado. Esse 

trabalho ocorre de maneira conjunta à mudança das estruturas sociais, visando uma ação 

concomitante sobre o indivíduo e o grupo (FANON, 1952/2008). 

 

4. Considerações finais 

 

A partir da realização do trabalho, evidenciou-se a necessidade de uma prática clínica 

que tenha como pressuposto abordar a existência de sofrimento na vida dos sujeitos segundo a 

posição social ocupada por eles. Isso se possibilita na medida que a psicanálise se entenda 

enquanto alocada em uma sociedade racista e em um meio acadêmico que reflete essa estrutura, 

perpetuando o silenciamento e a exclusão. Esse reconhecimento é vital para romper com essas 

práticas e permitir o surgimento de uma psicanálise brasileira – ou seja, que aborda os não-ditos 

de nossas condições históricas para a criação de novas possibilidades de enfrentamento para o 

racismo.  

Nesse sentido, o racismo deve ser abordado em sua dimensão traumática, trazendo 

sofrimento na vida dos sujeitos negros na medida em que, diante da imposição do 

branqueamento, há um apagamento de sua identidade. Partindo da premissa psicanalítica de 

que o lembrar produz possibilidades de elaboração, a fala do sujeito negro em situação análise 

permite a rememoração e reconhecimento em sua trajetória para que novas identificações 

surjam. Diante de um racismo que é velado mesmo diante de suas consequências de sofrimento 

para os sujeitos, colocar palavras produz que novos discursos sejam enunciados.   

Esse pensamento encontra-se na necessidade de subversão do conhecimento 

hegemônico e descolonização do mundo, do conhecimento, das trajetórias e das identidades. 

Portanto, reforça-se a importância de uma abordagem teórica que contemple a existência do 

fenômeno racismo e apresente possibilidades de resistência. Além disso, deve-se visar uma 

clínica sócio-política que considere as questões sociais que atravessam a constituição do sujeito 

brasileiro. Essa abordagem permite que o racismo seja tratado “não como uma questão moral, 
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mas sim como um processo psicológico que exige trabalho” (KILOMBA, 2019, p. 46). Dessa 

maneira, um trabalho clínico que contempla essa visão apresenta a possibilidade de construção 

de novas narrativas ao sujeito negro.  
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Resumo 

A prática de novas modalidades de atendimento psicológico se tornou essencial nos 
anos de 2020 e 2021.  A infecção pelo novo coronavírus (Coronavirus Disease 2019 – COVID-

19) se espalhou rapidamente, tomando proporções globais, de modo que a World Healtg 

Organization a considerasse uma pandemia. Com o objetivo de reduzir os impactos da doença, 

diminuindo o pico de incidência e o número de mortes, alguns países adotaram medidas como 
o isolamento de casos suspeitos, distanciamento social e quarentena de toda a população. Diante 

deste novo contexto pandêmico, têm-se dado prioridade para os atendimentos psicológicos 

online, tornando essencial a investigação de suas possibilidades e restrições. 

 

Palavras-chave 

Atendimento-psicoterápico. Psicoterapia-online. Pandemia-COVID-19.  

 

1. Introdução 

Em dezembro de 2019, o surto da doença causada pelo novo coronavírus (Coronavirus 

Disease 2019 – COVID-19) se espalhou pela população mundial, causando a maior emergência 

de saúde pública enfrentada internacionalmente em décadas. O primeiro caso de infecção pelo 

vírus foi reportado na China e sua rápida disseminação fez com que a World Health 

Organization a considerasse uma pandemia (ORNELL et all.; SCHMIDT et al., 2020). Até 

janeiro de 2021 já houveram 98.746.982 casos confirmados no mundo e 8.455.059 no Brasil 

(MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2021).  

Com alarmante velocidade de contaminação e letalidade, a pandemia da COVID-19 

gera preocupação quanto às demandas geradas e possíveis colapsos dos sistemas de saúde em 

diversas nações. Assim, com o objetivo de reduzir seus impactos e o número de infectados e de 

mortes, têm-se adotado medidas como o isolamento de casos suspeitos, distanciamento social 

e quarentena da população em geral. Tais medidas, apesar de essenciais, também possuem 

efeitos negativos sobre a saúde mental daqueles acometidos pela doença, familiares, 

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
https://www.google.com/search?safe=active&bih=828&biw=1229&rlz=1C1ASUM_enBR893BR893&hl=pt-BR&sxsrf=ALeKk01O70XQMtkPNm1FZBO563thV7SHeQ%3A1613151279331&ei=L7wmYNHeE5ux5OUPx_S4cA&q=faculdade+de+educa%C3%A7%C3%A3o+ufg+endere%C3%A7o+e+telefone&oq=faculdade+de+educa%C3%A7%C3%A3o+ufg&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAEYADIECCMQJzIICAAQxwEQrwEyBggAEAUQHjIGCAAQBRAeMgYIABAIEB4yBggAEAgQHjIGCAAQCBAeMgIIJjoHCCMQsAMQJzoHCAAQRxCwAzoKCAAQxwEQrwEQDToICAAQCBAHEB46CAgAEAcQBRAeUMrWClj25wpg4voKaAJwAngAgAGBAogBsweSAQMyLTSYAQCgAQGqAQdnd3Mtd2l6yAEJwAEB&sclient=gws-wiz
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profissionais de saúde e a comunidade como um todo (LIMA; ORNELL et all.; SCHMIDT et 

al., 2020).  

Dessa forma, o atendimento psicoterápico online se configura como uma possibilidade 

favorável diante do cenário atual. Com os avanços tecnológicos e maior acessibilidade à 

internet, esta modalidade da prática clínica poderia ampliar o alcance dos serviços de prestação 

de saúde mental. Contudo, por se configurar como um setting terapêutico pouco explorado, o 

atendimento online requer mais estudos e investigações acerca de suas possibilidades e 

limitações (ULKOVSKI; DA-SILVA; RIBEIRO, 2017).  

 

2. Metodologia 

Para a realização deste trabalho optou-se pelo enfoque metodológico de abordagem 

qualitativa. Foi realizado um levantamento bibliográfico nas bases de dados Scielo, Pepsic e 

Google Academic. Para este levantamento foram utilizadas como palavras-chaves: “pandemia 

COVID-19”; “COVID-19 e saúde mental”; “COVID-19 e atendimento online”; “psicoterapia 

online”, entre outras variações. Com este levantamento visou-se identificar e analisar o que 

existe de produção em torno desta temática.  

Através do estudo do material teórico, buscou-se analisar questões a respeito da 

pandemia do novo coronavírus e seu impacto na saúde mental da população, investigando a 

emergência do atendimento psicoterápico online e prestação de serviços em saúde.  

 

3. Resultados e Discussão 

Por se tratar de um fenômeno recente, estudos sobre as implicações na saúde mental em 

decorrência da pandemia ainda são escassos, mas apontam impactos negativos importantes. Na 

população geral e sobretudo nos profissionais de saúde foram identificados sintomas de 

depressão, ansiedade e estresse (WANG et al., 2020). Ademais, segundo Brooks es al. (2020) 

sintomas de estresse pós-traumático, confusão e raiva foram relacionados à quarentena nos 

estágios iniciais da epidemia na China.  

Dessa forma, a rápida disseminação da doença, sua gravidade e imprevisibilidade acerca 

da duração da quarentena afetaram a saúde mental da população em geral. A pandemia também 

impactou a saúde e bem-estar devido a mudanças nas rotinas e relações familiares. Houve ainda 

um aumento no risco de violência contra mulheres nesse período (SCHMIDT et al., 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
https://www.google.com/search?safe=active&bih=828&biw=1229&rlz=1C1ASUM_enBR893BR893&hl=pt-BR&sxsrf=ALeKk01O70XQMtkPNm1FZBO563thV7SHeQ%3A1613151279331&ei=L7wmYNHeE5ux5OUPx_S4cA&q=faculdade+de+educa%C3%A7%C3%A3o+ufg+endere%C3%A7o+e+telefone&oq=faculdade+de+educa%C3%A7%C3%A3o+ufg&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAEYADIECCMQJzIICAAQxwEQrwEyBggAEAUQHjIGCAAQBRAeMgYIABAIEB4yBggAEAgQHjIGCAAQCBAeMgIIJjoHCCMQsAMQJzoHCAAQRxCwAzoKCAAQxwEQrwEQDToICAAQCBAHEB46CAgAEAcQBRAeUMrWClj25wpg4voKaAJwAngAgAGBAogBsweSAQMyLTSYAQCgAQGqAQdnd3Mtd2l6yAEJwAEB&sclient=gws-wiz
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Outro grupo bastante atingido por estressores no contexto de pandemias são os 

profissionais de saúde. Eles vivenciam o aumento do risco de infecção e adoecimento; 

possibilidade de transmissão da doença para outras pessoas; sobrecarga de trabalho e fadiga; 

exposição a mortes em larga escala; frustração e afastamento da família e amigos. Assim, no 

contexto da COVID-19, os desafios enfrentados pelos profissionais podem desencadear ou 

intensificar sintomas de ansiedade, depressão e estresse (SCHMIDT et al., 2020).  

Por sua vez, intervenções psicológicas desempenham um papel central no 

enfrentamento das implicações na saúde mental em decorrência da pandemia. Contudo, em 

meio ao distanciamento social e quarentena, recomenda-se que as intervenções psicológicas 

face a face sejam restritas ao mínimo possível. Logo, os serviços psicológicos realizados por 

meio de Tecnologias da Informação e da Comunicação (TICs), como os atendimentos online, 

tornam-se cada vez mais prevalentes (VIANA, 2020).  

O debate sobre o uso de TICs na prestação de serviços de saúde existe há mais de duas 

décadas. No entanto, só em 2012 o Conselho Federal de Psicologia emitiu a Resolução CFP nº 

011, regulamentando a atuação do profissional psicólogo via TICs. Em seguida, a Resolução 

CFP 011/2018 amplia as possibilidades de prestação destes serviços. Os profissionais então 

deveriam se cadastrar anualmente em uma plataforma online chamada de e-psi, devendo atestar 

o tipo de tecnologia utilizada, os tipos de serviços online disponíveis e o público a quem seriam 

destinados. Contudo, ela também impõe proibições quanto ao atendimento online de pessoas 

ou grupos em situação de urgência e emergência e em casos de violência de direitos ou de 

violência. Porém, em 2020, a Resolução CFP nº 04 suspende as restrições existentes para tais 

modalidades de atendimento online, agora sem necessidade de cadastro prévio. 

A psicoterapia online pode acontecer de forma síncrona ou assíncrona. A primeira 

acontece quando o paciente e o terapeuta interagem em tempo real, restringindo o tempo de 

atendimento ao encontro virtual. Já na segunda forma, o atendimento ocorre, na maioria das 

vezes, de maneira escrita e não imediata. Independente da forma escolhida, os dispositivos 

tecnológicos atuais têm se mostrado capazes de oferecer sustentação, consistência e 

possibilidades de transformação da experiência emocional (ULKOVSKI; DA-SILVA; 

RIBEIRO, 2017).  

Em uma revisão bibliográfica acerca da história e prática do atendimento online, Pieta 

e Gomes (2014) constataram evidências favoráveis quanto a esta modalidade de psicoterapia. 

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
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As pesquisas analisadas mostraram resultados positivos para o tratamento da depressão, 

ansiedade, fobia, transtorno do pânico, estresse pós-traumático, transtornos alimentares, 

adições, psicose, depressão em pacientes terminais e de deficientes auditivos. Além disso, foi 

constatado em diversos estudos que as pontuações obtidas em escalas de medida da relação 

terapêutica nas terapias online não diferem significativamente das encontradas nas presenciais.  

De acordo com Pinto (2002), a terapia online pode trazer algumas dificuldades, como a 

observação de comportamentos não-verbais do paciente, problemas de conexão com a internet 

ou a falta de familiaridade com as ferramentas utilizadas. Porém, também cria mecanismos que 

possibilitam o desenvolvimento de processos e relações terapêuticas efetivas; além de facilitar 

o acesso de pessoas que não podem comparecer à terapia presencial, devido à distância, 

dificuldade de locomoção – ou a imposição do distanciamento social.  

Portanto, a procura por serviços psicológicos na modalidade online tem crescido desde 

as primeiras regulamentações, provando a sua eficácia. Tanto neste novo contexto pandêmico 

quanto em um futuro próximo, a utilização de tecnologias digitais deve se tornar uma realidade, 

complementando os atendimentos presenciais realizados pelos profissionais. 

 

4. Considerações finais 

Em dezembro de 2019, o surto da doença causada pelo novo coronavírus (Coronavirus 

Disease 2019 – COVID-19) se espalhou pela população mundial, fazendo com que a World 

Health Organization a considerasse uma pandemia. Com o objetivo de reduzir seus impactos e 

o número de infectados e de mortes, medidas como o isolamento de casos suspeitos, 

distanciamento social e quarentena da população em geral têm sido adotadas. 

Assim, devido ao surto do novo coronavírus, os profissionais de psicologia foram 

obrigados a repensar grande parte de sua atuação. O atendimento psicoterápico na modalidade 

online, até então pouco explorado ou estudado, passou a ser uma promissora possibilidade de 

prestação de serviço em saúde. Com a ajuda de Tecnologias da Informação e da Comunicação 

(TICs), torna-se viável o atendimento eficaz e de qualidade de pessoas que não teriam acesso à 

terapia presencial.  

Neste momento, em que as sequelas para a saúde mental da população decorrentes da 

pandemia ainda estão sendo discutidas, a procura por atendimentos online tornam-se cada vez 

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
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mais intensas. Assim, este estudo procurou ampliar o conhecimento acerca do histórico e prática 

desta modalidade psicoterápica no contexto atual.  

Ademais, as pesquisas atuais demonstram a eficácia do atendimento psicoterapêutico 

online. Contudo, ainda se vê a necessidade de maior investigação e estudo acerca de sua 

aplicabilidade no suporte e resolução de problemas psicológicos e/ou psiquiátricos; suas 

possibilidades e limitações nas diferentes abordagens teóricas da psicologia, tanto no 

atendimento infantil quanto de adultos, e sua contribuição para a superação da crise de saúde 

pública enfrentada por todo o mundo.   
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Resumo 

O objetivo deste trabalho é abordar o fazer psicanalítico diante da dimensão sociopolítica do sofrimento. 

Neste trabalho, reafirmamos a posição política da psicanálise em contrapor discursos que silenciem o 

sujeito de desejo. Abordar esse tema é resistir ao silenciamento do estranho, do diferente, da alteridade, 

que necessita ser discutido exatamente porque compõe a cena. Ressaltamos que a pesquisa em 
psicanálise demanda um retorno, um trabalho de re-visitar os conceitos fundamentais. Essa repetição 

não se trata de uma simples reprodução do que já foi dito mas, pelo contrário, é por meio dela que a 

teoria pode avançar. Algo de novo pode emergir com o movimento dos conceitos fundamentais. O 
trabalho com a palavra, pautado na escuta, permite vislumbrar saídas e novas possibilidades ao sujeito. 

Apostamos, assim, que a clínica psicanalítica possa ser um lugar de escuta e de expressão do que é 

historicamente  silenciado.  
  

Palavras-chave 

Psicanálise. Clínica. Sofrimento. Sociopolítico.  

 

1. Introdução 

 

O objetivo deste trabalho é abordar o fazer psicanalítico diante da dimensão 

sociopolítica do sofrimento. O trabalho de Freud teve início com a valorização de algo que era 

desconsiderado pelos médicos de sua época, o sofrimento das histéricas: as suas paixões, 

desrazões e seu corpo. O inconsciente era tomado como esse lixo que é colocado de lado como 

algo que não presta, mas pelo contrário ele compõe a experiência e revela algo do sujeito. E a 

possibilidade de recriação passa exatamente por mexer com esse lixo, com o que é abjeto.  

Freud dá lugar de saber para quem não tinha lugar algum. Ele se propõe a escutar a 

experiência de sujeitos que se encontravam marginalizados, submetidos ao horror de não ter o 

seu sofrimento reconhecido. Subjugados por posicionamentos e discursos que silenciam o 

singular e tendem a patologizar formas de expressão da subjetividade. 

Neste trabalho, reafirmamos a posição política da psicanálise em contrapor discursos 

que silenciem o sujeito de desejo. Abordar esse tema é resistir ao silenciamento do estranho, do 

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
https://www.google.com/search?safe=active&bih=828&biw=1229&rlz=1C1ASUM_enBR893BR893&hl=pt-BR&sxsrf=ALeKk01O70XQMtkPNm1FZBO563thV7SHeQ%3A1613151279331&ei=L7wmYNHeE5ux5OUPx_S4cA&q=faculdade+de+educa%C3%A7%C3%A3o+ufg+endere%C3%A7o+e+telefone&oq=faculdade+de+educa%C3%A7%C3%A3o+ufg&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAEYADIECCMQJzIICAAQxwEQrwEyBggAEAUQHjIGCAAQBRAeMgYIABAIEB4yBggAEAgQHjIGCAAQCBAeMgIIJjoHCCMQsAMQJzoHCAAQRxCwAzoKCAAQxwEQrwEQDToICAAQCBAHEB46CAgAEAcQBRAeUMrWClj25wpg4voKaAJwAngAgAGBAogBsweSAQMyLTSYAQCgAQGqAQdnd3Mtd2l6yAEJwAEB&sclient=gws-wiz
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diferente, da alteridade, que necessita ser discutido exatamente porque compõe a cena. E além 

disso, é colocar em questão um ideal de normatividade opressor, expor suas entranhas e apontar 

que diferentes modos de funcionar e existir no mundo são possíveis e necessários.  

O presente trabalho nasce da escuta clínica; entre outros espaços, a escuta se deu pela 

participação no Projeto de Extensão do Centro de Psicologia da UFG: escutando a 

Comunidade. Este projeto oferece atendimento gratuito à comunidade, que encontra na UFG 

um espaço de acolhimento e tratamento do seu sofrimento psicológico. A sua proposta é a de 

ampliar o atendimento oferecido à comunidade em geral. 

O projeto de extensão da qual esta pesquisa partiu oferece um importante serviço social, 

na medida em que provém à comunidade um trabalho psicológico que geralmente não é 

acessível às classes baixas. O projeto mantém uma forte ligação com os Centros de Atenção 

Psicossocial (CAPS), que direcionam diversas pessoas ao atendimento individual, assim como 

é uma importante referência para outras instituições como escolas e hospitais que solicitam o 

atendimento psicológico. Possibilita, assim, oferecer acolhimento e escuta à comunidade em 

sofrimento psíquico. 

Da nossa prática clínica, surgiram inquietações e questionamentos sobre a escuta e o 

fazer da psicanálise em face à dimensão sociopolítica do sofrimento. Consideramos que um 

sujeito em situação de vulnerabilidade social não possui recursos materiais, simbólicos e 

afetivos para o enfrentamento do contexto de violência. Nesses termos, Rosa (2016) considera 

que a clínica que aborda a dimensão sociopolítica do sofrimento exige uma psicanálise 

implicada, que leve em conta os efeitos do desamparo discursivo e social dos sujeitos.  

 

2. Metodologia 

 

Este trabalho é efeito do entrelaçamento dialético entre a escuta clínica e a revisão 

sistemática das construções teóricas que dão base à psicanálise. A pesquisa em psicanálise 

demanda, então, um retorno, um trabalho de re-visitar os conceitos fundamentais, 

constantemente orientado pela escuta clínica. Essa repetição não se trata de uma simples 

reprodução ou revisão sistemática, do que já foi dito mas, pelo contrário, é a possibilidade de 

algo novo emergir pela invenção de um estilo de escrita e da implicação do pesquisador com o 

seu objeto de pesquisa.  
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Nesses termos, realizamos, em um primeiro momento, uma discussão sobre a 

produção social de corpos abjetos. Em um segundo momento, abordamos a radicalidade da 

clínica freudiana em articulação com a elaboração de Lacan sobre a subversão do sujeito. 

Elegemos o livro “A Clínica psicanalítica em face da dimensão sociopolítica do sofrimento” 

(Rosa, 2016) como o fio condutor desta discussão, nele a autora nos relata as veredas de sua 

clínica, no atendimento a sujeitos refugiados, indivíduos em situação de imigração forçada, a 

adolescentes em conflito com a lei, entre outros.  

Através das formulações de Freud e Lacan, consideramos que a psicanálise se 

contrapõe aos discursos que anulam o sujeito de desejo. As nossas inquietações partiram da 

clínica, e a ela retornam enquanto uma aposta frente a um fazer da psicanálise que seja 

pertinente à situação brasileira. 

  

3. Discussão 

 

 Para abordar a noção da dimensão sociopolítica do sofrimento privilegiamos iniciar com 

uma breve passagem por Butler, uma importante autora a que diversas elaborações atuais vêm 

recorrendo. Butler (2002b) estabelece uma divisão entre os corpos que importam e aqueles que 

estão expostos à extrema vulnerabilidade e à morte. Há um repúdio com relação a determinados 

corpos em função do seu sexo, sexualidade e/ou cor.  

A autora define corpos abjetos enquanto “todo tipo de corpos cujas vidas não são 

consideradas ‘vidas’ e cuja materialidade é entendida como não importante” (Butler, 2002a, 

p.161). O processo de regulação que normatiza a sexualidade produz, de um lado, sujeitos 

inteligíveis e, de outro, aqueles que não têm uma existência legítima, que não conseguem se 

materializar. Butler (2002b) afirma que o abjeto designa as zonas invisíveis e inabitáveis da 

vida social, densamente povoadas por aqueles que não gozam do status de sujeito.  

A autora realiza ainda uma discussão sobre a psicanálise considerando que este saber 

“pode fornecer uma crítica vigorosa da normalização, uma crítica vigorosa da regulação social, 

pode nos proporcionar uma teoria da fantasia, pode colocar em questão o corpo natural, pode 

observar o modo com o poder social toma forma na psique” (Butler, 2010, p.167).  

Neste trabalho, reafirmamos a posição política da psicanálise em contrapor discursos 

que silenciem o sujeito de desejo. A especificidade do discurso psicanalítico decorre da sua 

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
https://www.google.com/search?safe=active&bih=828&biw=1229&rlz=1C1ASUM_enBR893BR893&hl=pt-BR&sxsrf=ALeKk01O70XQMtkPNm1FZBO563thV7SHeQ%3A1613151279331&ei=L7wmYNHeE5ux5OUPx_S4cA&q=faculdade+de+educa%C3%A7%C3%A3o+ufg+endere%C3%A7o+e+telefone&oq=faculdade+de+educa%C3%A7%C3%A3o+ufg&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAEYADIECCMQJzIICAAQxwEQrwEyBggAEAUQHjIGCAAQBRAeMgYIABAIEB4yBggAEAgQHjIGCAAQCBAeMgIIJjoHCCMQsAMQJzoHCAAQRxCwAzoKCAAQxwEQrwEQDToICAAQCBAHEB46CAgAEAcQBRAeUMrWClj25wpg4voKaAJwAngAgAGBAogBsweSAQMyLTSYAQCgAQGqAQdnd3Mtd2l6yAEJwAEB&sclient=gws-wiz
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escuta em análise e das elaborações que se deram a partir da prática clínica. Freud (1917/2014) 

nos relata os caminhos da sua clínica enquanto ele próprio a descobre e inventa. A clínica 

freudiana existe na lâmina, no limiar entre a realidade psíquica e a realidade material. Na tensão 

dialética entre o que o sujeito faz de si e como ele se engaja na fala do outro, diante dos recursos 

materiais, simbólicos e afetivos que teve condições de receber. 

Na linha e na entrelinha de Freud, Lacan elabora uma teoria sobre a questão do sujeito. 

Lacan (1962-63/2005) é radical na sua posição ao tomar a linguagem enquanto fundante do 

sujeito; ela não representa o mundo ou tem função de comunicação, mas todo acontecimento 

só passa a ter existência e a ser conhecido na linguagem.  

Para Lacan (1962-63/2005) a linguagem é anterior à estruturação do sujeito, de forma 

que ele não é sem linguagem. Enquanto efeito de linguagem o sujeito produz uma atuação 

discursiva, tornando-se um ser falante. Antes mesmo de nascer ele já está inserido na cadeia 

significante, mas é preciso que o significante se engaje no corpo, se inscreva na víscera. E assim 

a palavra materna em sua face material, de resto e traços, como a sonoridade, é capaz de ser 

incorporada. Nesses termos, apenas com a linguagem os contornos são desenhados, os 

fragmentos e pedaços são reunidos, corporificados e encarnados.  

Desse modo, é possível demarcar a separação entre o campo freudiano, atravessado pela 

noção de inconsciente, e outros campos do conhecimento de tradição filosófica que adquirem 

mais poder a partir das definições cartesianas, pautadas na consciência; é o caso da psicologia. 

Essa ruptura estabelece como esses diferentes campos compreendem o saber, a verdade e a 

noção de sujeito. Para os campos que se afastam da psicanálise, o indivíduo é um ser consciente, 

que sabe de si e que comporta uma verdade.  

         O termo indivíduo se refere justamente a algo indivisível em sua estrutura, mas o que a 

psicanálise sustenta e defende é que o sujeito do inconsciente é estruturalmente dividido, 

barrado pelos seus significantes. Ele emerge na operação da fala, não podendo ser apreendido, 

representado e substancializado; exatamente, por ser lacunar e evanescente.  

Essa subversão marca a radicalidade psicanalítica em relação ao rol das psicoterapias e 

das clínicas médicas, que em menor ou maior grau procuram manter e/ou restabelecer a saúde 

integral dos indivíduos. Tudo isso, por meio da intervenção, tratamento e cura, segundo um 

estatuto de homem saudável e “normal” pré-definido. Sustentam que há um bem-estar, um ideal 

a ser alcançado para que o paciente “viva melhor”.  

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
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Diante disso, terapias e psicoterapias se interessam por diagnosticar, reintegrar, superar 

traumas; por tornar o indivíduo mais produtivo e feliz e por tantas outras formas de aliviar o 

sofrimento, de higienizar os afetos até torná-los socialmente suportáveis. Tudo isso pretendendo 

alcançar um ideal de saúde, muitas vezes, às custas do indivíduo, que por si só, vai em busca 

de responder ao ideal normalizante.  

São práticas normativas que produzem um discurso adoecido que não faz laço, que se 

empenha no extermínio da alteridade. Como apontado por Rosa (2016) em nossa época, a 

maioria dos discursos procuram atribuir verdades pré-fabricadas sobre os indivíduos. Ao 

mesmo tempo que buscam evitar dar visibilidade aos embates sociais e políticos gerados no 

laço social. Desta forma, os conflitos e impasses políticos e sociais são individualizados e torna-

se possível patologizar e criminalizar formas de expressão da subjetividade que fogem das 

normas estabelecidas. Tais discursos administram, política e cientificamente, toda conduta que 

não seja socialmente desejada. 

A partir das formulações lacanianas, em seu retorno a Freud, tomamos o sujeito como 

um efeito dos discursos que são ofertados pelo laço social, entre eles o discurso capitalista, o 

discurso religioso, o discurso médico. Em decorrência disso propomos que, há sujeitos que são 

mais afetados e marcados pelos discursos hegemônicos e pelas contradições sócio-políticas que 

decorrem dessa marcação discursiva. Muitas vezes, eles são assujeitados e invisibilizados pelas 

“verdades” construídas por ideologias de saúde, normalização e cuidado, pela patologização ou 

criminalização de expressões da subjetividade. Para esses sujeitos não se trata apenas do 

desamparo comum, radical e primordial que experimentamos, há um sofrimento a mais causado 

pelas inúmeras violências e exclusões que marcam suas experiências, e muitas vezes seus 

corpos.  

O fazer psicanalítico não pode se desvencilhar da dimensão sociopolítica do sofrimento. 

É improrrogável resistir a uma certa perspectiva elitista e despolitizada de clínica em 

psicanálise. Para pensarmos a Psicanálise nesse contexto, fazendo jus à sua proposta radical de 

desalienação do sujeito, se faz cada vez mais urgente assumir o fazer psicanalítico, 

estruturalmente, enquanto um ato político E isso passa por produzir formulações críticas sobre 

os discursos do laço social, por construir um fazer clínico implicado e que se contraponha às 

contradições e aos silenciamentos. Bem como, levar em conta os contextos de exclusão e 

violência que produzem corpos abjetos. Kehl (2016) aponta que esse posicionamento é 
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extremamente freudiano, já que Freud se interessou pelo impacto da cultura sobre o mal-estar 

no sujeito. E, também, se aproxima do pensamento de Lacan nas suas construções sobre o 

sujeito enquanto um efeito do Outro. 

Nesses termos, pode ser interessante nos atentarmos à elaboração de Marie (1981), que 

promove uma reflexão sobre a escuta da singularidade e dos seus efeitos sobre o sujeito: 

Lugar da análise, lugar da escuta. Escuta do analisante, escuta do linguajar 

arcaico do sertanejo, escuta do linguajar erudito dos literatos, das artes. Escuta 
dos mandatários, escuta dos dizeres interditos nas falas das mulheres, dos 

oprimidos, dos que nunca são escutados. Escuta desse ‘grito que não se alça 

sobre o fundo de silêncio, mas que ao contrário, o faz surgir como silêncio’. 
Presença da palavra ausente, tornando-nos a todos, falantes, uns para os 

outros, os portadores desse significante que falta: as histórias de amor e de 

ódio. (p.8) 

 

A autora apresenta a análise como um processo criativo, que permite falar sobre a 

palavra silenciada, inventando novos modos de ser no mundo. Um fazer com o que não tem 

valor, com o corpo abjeto, com os cacos, com os restos. 

  

4. Considerações finais 

 

Neste trabalho, realizamos uma articulação entre a clínica psicanalítica e a dimensão 

sociopolítica do sofrimento. A psicanálise se coloca a escutar a experiência humana com uma 

radicalidade particular. O trabalho com a palavra, pautado na escuta, permite vislumbrar saídas 

e novas possibilidades ao sujeito. Apostamos que a clínica psicanalítica seja o lugar da escuta 

e da expressão do silenciado.  
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Resumo 

Trata-se de um relato de experiência de trabalho realizado no Estágio Obrigatório 

Supervisionado em Psicologia Clínica da PUC Goiás. Durante o segundo semestre de 

2020, totalizaram 10 atendimentos a uma jovem mulher que apresentava 

comportamentos suicidas. As práticas narrativas, coerentes com o Construcionismo 

Social e a Perspectiva Feminista, foram recursos utilizados nos encontros. O 

Pensamento Sistêmico, difundido entre terapeutas de casal e família, também contribui 

significativamente. No decorrer dos atendimentos, emergiram vários temas, enredos e 

personagens significativos, o que nos leva a refletir sobre a complexidade da temática 

do suicídio e a necessidade de uma Clínica Psicológica crítica e situada.  

 

Palavras-chave 

Práticas Narrativas. Feminismo. Suicídio. Violência. 

 

1. Introdução 

O relato a seguir trata-se de um trabalho desenvolvido no Centro de Estudos, Pesquisa 

e Prática Psicológica (CEPSI) da Pontifícia Universidade Católica de Goiás para fins de 

conclusão de Estágio Obrigatório Supervisionado em Psicologia Clínica, durante o segundo 

semestre de 2020. 

Enquanto aporte teórico-epistemológico, tanto o Construcionismo Social quanto o 

Pensamento Feminista desempenharam importante papel para a condução dos atendimentos. 

Nesta direção, vale ressaltar que ambas as perspectivas são isentas de definições únicas e 

estáveis, comportando uma pluralidade de desenvolvimentos teórico-práticos. Contudo, tal 

pluralidade parece girar em torno de alguns pressupostos básicos que, embora com tensões e 
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consequentes questionamentos, podem ser passíveis de aproximações (NOGUEIRA, 2008; 

RASERA; JAPUR, 2018).  

Destacamos, dessa forma, a ênfase que tanto o Construcionismo Social quanto o 

Pensamento Feminista relegam a linguagem enquanto ação, isto é, a seu caráter performático 

(SANTOS, 2019). Além disso e atravessados por essa ênfase, parece consensual entre essas 

posturas a crítica a objetividade e a universalidade, a inclusão das relações de poder em 

quaisquer análises empreendidas, o caráter político do conhecimento e da ação social, a busca 

pela transformação e o compromisso social (BORGES, 2014). 

Nas psicoterapias, o que descrevemos brevemente acima, produz efeitos consideráveis, 

sobretudo no que diz respeito a postura do/a terapeuta e a construção do processo terapêutico 

(RASERA; JAPUR, 2018). Assim sendo, assumimos a Terapia Narrativa– considerada uma 

das possíveis reverberações do Construcionismo Social e, em certa medida, condizente com o 

Pensamento Feminista – como um dos conjuntos de recursos para a viabilização e otimização 

do trabalho que será explicitado a seguir.   

A terapia Narrativa tem como objetivo a construção de contextos conversacionais que 

favoreçam a emergência de histórias alternativas àquelas saturadas por problemas e que causam 

sofrimento/desconforto (GRANDESSO, 2008).  

Ademais, não menos importante, o Pensamento sistêmico, reconhecido sobretudo entre 

terapeutas de casal e família, na medida em que incorpora uma perspectiva pós-moderna, assim 

como o Construcionismo Social e o Pensamento Feminista, contribuiu consideravelmente ao 

trabalho desenvolvido. Nesta direção, a superação da ideia de neutralidade, permitiu que, 

durante o trabalho desenvolvido, a história de vida e as experiências do/a terapeuta pudessem 

ser utilizadas como recursos para ampliar as possibilidades conversacionais, tornando os 

encontros mais horizontais (AUN; DE VASCONCELLOS;  COELHO, 2012; MAESIMA; 

BARRETO;  BEIRAS, 2019). 

2. Metodologia 

Foram realizados 10 encontros, com duração de aproximadamente 50 minutos cada, no 

período de setembro de 2020 a dezembro do mesmo ano. 9 encontros aconteceram 

presencialmente e 1 em regime online, em função do diagnóstico de Covid-19 da cliente. Após 

os atendimentos, eram realizadas intervisões em formato de equipe reflexivas. 
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Participaram dos encontros a estagiária (mulher branca, 23 anos) e M. (mulher negra, 

22 anos, estudante). A última chegou ao CEPSI após comportamentos suicidas recorrentes, 

sobretudo quatro tentativas de suicídio no decorrer de 2 anos, tendo a última tentativa ocorrido 

em agosto de 2020.  

Como citado anteriormente, as práticas narrativas constituíram um dos conjuntos de 

recursos para a viabilização e otimização dos atendimentos. Dentre tais práticas, destacamos 

diferentes formas de conversação como: conversas de externalização, conversações de 

reautoria, conversações de remembrança, cartas terapêuticas e linhas do tempo.  

 

3. Resultados e Discussão 

A seguir, procuramos apontar as principais características e evolução do trabalho 

desenvolvido. Para tanto, organizamos a “análise” em 5 sessões, tendo como base a demanda 

que originou o processo de atendimento, bem como a fundamentação teórico-metodológica 

utilizada. Vale ressaltar que a escolha por essas formas de apresentação tem fins meramente 

didáticos, posto que a narrativa deve ser vista em sua integridade e complexidade. 

 

1. A externalização do(s) problema(s) 

Inicialmente, M. definia-se como “problemática”. Sob esse rótulo ela incluía os 

comportamentos suicidas que vinham sendo recorrentes nos últimos 2 anos. Relacionadas a 

esses comportamentos, a jovem apontava a perda neonatal do primeiro filho, e a perda 

gestacional do segundo. Somando-se a esses fatos e como consequência deles, o relacionamento 

conjugal de M. e seu esposo teria se deteriorado. O sonho do último era ser pai, o que contradizia 

a vontade da primeira. Além disso, desde as perdas, a jovem apresentava dificuldades em ter 

relações sexuais. 

Ao definir-se como problemática, M. ilustra com clareza a visão tradicional de pessoa 

difundida em nossa sociedade e na Psicologia. Trata-se de uma postura essencialista que busca 

traços de personalidade e caráter estáveis no tempo e no espaço para definir uma pessoa e 

explicar seus comportamentos. Pautada em uma ideologia individualista, essa visão acarreta 

muitas consequências, tais como o isolamento, a alienação e a desconfiança, dificultando a 

construção de redes pessoais significativas. Além disso, também pode gerar um senso de 
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competitividade e, dessa forma, ações de avaliação, punição, prisão e erradicação do indivíduo, 

bem como impedir de enxergá-lo em um contexto social. 

Logo, M. parecia acreditar que seu sofrimento decorria de um aspecto de sua identidade. 

Em outras palavras, ela acreditava ser o problema, o que restringia as possibilidades de ação, 

restando apenas a tomada de atitudes autodestrutivas. 

Na contramão dessa postura, o Construcionismo Social propõe uma ontologia 

relacional. Assim, admite-se a construção da pessoa em seus diversos relacionamentos por meio 

da linguagem, o que implica a compreensão de que seus comportamentos dependem das 

condições relacionais nas quais se está inserido e não de forças internas imutáveis (RASERA; 

JAPUR, 2018). 

Dessa forma, uma intervenção possível são as conversações de externalização que tem 

como objetivo separar a pessoa do problema. Então, outras descrições sobre si e o mundo são 

fomentadas, bem como tornam-se disponíveis outras possibilidades de ação (WHITE, 2012).  

Com as conversas de externalização, a jovem passou a nomear os comportamentos 

suicidas como “saídas” ao sofrimento e, a partir disso, começamos explorar outras “saídas” 

possíveis que não visassem a autodestruição. Assim, uma outra “saída” foi nomeada como 

“encontros terapêuticos” referindo-se a ao processo de terapia que se iniciara. Segundo M., os 

encontros poderiam diminuir seu sofrimento na medida em que era possível conversar sobre a 

morte de seus filhos e seu relacionamento conjugal – temas que serão mais bem desenvolvidos 

nas sessões seguintes. 

 

2. A maternidade e a culpa: explorando histórias alternativas 

Ao buscar terapia, as pessoas relatam a história de seus problemas, as circunstâncias e 

as dificuldades enfrentadas por elas. Da mesma forma, destacam fatos e personagens 

significativos. Além disso, geralmente, os relatos referem-se a perdas, fracassos e/ou 

incompetências (WHITE; EPSTON, 1993).  

Não obstante, seria ingenuidade pensar que tais relatos estão descolados de um 

contexto sociocultural mais amplo, posto que o que é contado relaciona-se intimamente a uma 

base histórico-cultural de produção que determina quem conta, quando, o que e para quem 

(BROCKMEIR; HARRÉ, 2003). Assim, qualquer psicoterapia que se presuma crítica e 
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engajada precisa reconhecer o contexto sociocultural no qual está inserido aquele/a que será 

atendido/a. 

No primeiro encontro, ao narrar a perda de seus filhos, a jovem expressa o sentimento 

de culpa viabilizado pelas duas perdas. Para ela, a não aceitação das gestações teria sido a 

principal causa das mortes. Como intensificadores da culpa sentida, soma-se julgamentos 

vindos de colegas da Universidade e de outros relacionamentos interpessoais, como do próprio 

cônjuge. Na busca por explicações, chega a acreditar que as mortes teriam sido castigo de Deus 

por ter rejeitado a maternidade. Dessa forma, uma saída contundente era a punição, neste caso, 

as tentativas de retirar a própria vida.  

As conversações de reautoria foram recursos úteis que convidaram M. a resgatar a 

experiência vivida, ampliar suas ideias, estimular sua imaginação, produzir novos sentidos e, 

com isso, construir uma outra narrativa sobre e para si (WHITE, 2012). Nesse sentido, o viés 

feminista contribuiu teoricamente para situar socio, histórica e culturalmente as narrativas e, 

com isso, sustentar as conversações terapêuticas na medida em que possibilitou reflexões 

sobre a construção social da maternidade. 

 

3. (Re)pensando o luto: as conversas de remembrança 

A temática da perda atravessou todos os encontros terapêuticos. As narrativas sobre a 

morte dos filhos pareciam reviver toda uma gama de sentimentos dolorosos e, por vezes, 

insuportáveis. No contexto das práticas narrativas, as ferramentas propostas ao trabalho com 

pessoas que vivenciaram perdas não coadunam com os tratamentos clássicos que, geralmente, 

estão baseados em estágios previsíveis em torno da metáfora do dizer adeus. Nessa direção, o 

trabalho realizado com M. envolveu as conversas de remembrança, as quais buscaram criar um 

contexto de reaproximação da jovem e seus filhos, de modo que a primeira pudesse se 

reposicionar em relação a morte dos últimos. Um tratamento clássico, nessa situação, poderia 

intensificar ainda mais a situação e reiterar sentimentos negativos si (GRANDESSO, 2008). 

As conversações de remembrança estão intimamente ligadas a ideia de polivocalidade 

que rompe com a crença de um self unificado e reconhece a multiplicidade de vozes presentes 

e constituintes das histórias e selves das pessoas (RASERA; JAPUR, 2018). Assim, em um 

primeiro momento, as perguntas construídas buscaram explorar as possíveis contribuições que 
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Eduardo e Miguel proporcionaram a vida de sua mãe. E, em um segundo momento, a 

investigação objetivou identificar contribuições de M. para seus filhos (WHITE, 2012).  

Os desdobramentos dessas conversas resultaram na diminuição da frequência das idas 

ao cemitério onde os filhos foram enterrados e na decisão de desmontar o quarto dos bebês que 

estava intacto. Conjuntamente, exploramos opções para dar fim as roupas e móveis. M. optou, 

então, por doá-los a uma maternidade de Goiânia.  

 

4. Construindo a linha do tempo: de criança a esposa 

O relacionamento conjugal de M. também foi uma temática transversal a todos os 

encontros, ganhando diferentes ênfases ao longo do processo. Inicialmente, a jovem relatou que 

estavam se divorciando, situação que não representava sua vontade. A maior motivação para a 

separação relacionava-se às dificuldades que ela tinha em manter relações sexuais com o 

parceiro depois da morte dos filhos. Segundo ela, pensar na separação era um fator ansiogênico, 

pois não imaginava sua vida sem ele. 

A proposta de construção da linha do tempo (CERVENY, 2019), coadunando com 

perguntas numa perspectiva de agenciamento pessoal (WHITE, 2012), objetivou reconhecer 

eventos importantes da vida de M. e, concomitantemente, avaliá-los. Com isso, ela chegou a 

narrar que teria passado do “status de criança ao de esposa”, não tendo vivenciado a 

adolescência. Além disso, em determinado momento, ela também afirma ter “passado do 

domínio de um homem (seu pai) a outro (seu marido)”, nunca podendo, pois, viver sua própria 

vida.  

 O reconhecimento de que vivia em um relacionamento abusivo talvez tenha sido um 

dos marcos mais expressivos do processo de construção da linha do tempo e, até mesmo, do 

processo terapêutico.  

 

5. Rompendo com o silêncio: nomeando violências 

Na sessão seguinte a construção da linha do tempo, M. chega ao atendimento relata 

sobre a relação sexual consentida, mas sem desejo, da noite anterior ao encontro. Segundo seu 

relato, seu esposo teria a pressionado a ter relações sexuais com ele dizendo que, caso não 

cedesse, iria procurar por outras mulheres na rua. Ela cede, mas depois se sente “péssima, 
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destruída”. Assim, M. nomeia os comportamentos do companheiro como “violências”. Então, 

expressa que, naquele momento, era ela quem desejava colocar um fim no relacionamento, 

mesmo com toda insegurança e medo.  

Diante disso, M. recebeu orientações acerca das possibilidades de ação perante o que 

vivenciara, bem como foi possível iniciar um trabalho de empoderamento, em que se valorizou 

o protagonismo e a composição de relações interpessoais mais democráticas (SALDANHA, 

2013).  

 

4. Considerações Finais 

Os comportamentos suicidas, mais especificamente a tentativa de suicídio, devem ser 

considerados em sua complexidade, não estando ligados a um único evento especial. Muitas 

vezes, acontecimentos desencadeantes são tomados como causas enquanto, na verdade, suas 

origens podem remeter a infância do indivíduo, sendo, portanto, o resultado de uma complexa 

teia de fatores (ZANA; KOVÁCS, 2013). Então, torna-se de extrema importância investigar, 

junto ao cliente, os sentidos produzidos acerca de tais comportamentos. 

No caso descrito, tal investigação pautou-se nas narrativas construídas por M., nas quais 

emergiram eventos, enredos e personagens significativos. O Construcionismo Social, a 

Perspectiva Feminista e o Pensamento sistêmico foram aportes úteis que, principalmente, por 

adotarem uma perspectiva anti-essencialista, antirrealista, crítica e reflexiva, abriram 

possibilidades para um “recontar-se”, agora, mais rico.  

Embora grandes tenham sido os avanços alcançados durante os encontros terapêuticos, 

acreditamos que os pontos finais são sempre pausas. Nesse sentido, recomendamos a 

continuação da terapia individual, bem como o acompanhamento de um psiquiatra. Além disso, 

diante da complexidade do fenômeno da violência, nos parece pertinente a participação de M. 

em grupos reflexivos de gênero.  
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EIXO VI - A formação do(a) psicólogo(a). 

 

A (MÁ) CONSTRUÇÃO PSÍQUICA DA PÁTRIA: UMA 

ANÁLISE DO PATRIMÔNIO SIMBÓLICO NACIONAL 
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Luana Monteiro¹, Ludimilla Ribeiro², Karina Souza³ 

¹Luana Monteiro, UNIJORGE, luana.smonteiro@hotmail.com 

 ²Ludimilla Ribeiro, UNIJORGE, ludimilla.carvalho@hotmail.com, 

 ³Karina Souza, UNIJORGE, karinagabrielle1@gmail.com. 

 

Resumo 

O presente artigo se tratou de uma revisão de literatura que objetivou um resgate dos traumas 
constitutivos presentes na história do Brasil e a elaboração de suas possíveis consequências. 

A compreensão da construção do sentimento de pátria enquanto processo sublimatório que 

carece de um objeto suficientemente empoderado levou as autoras à conclusão de que o Brasil 
não se configura enquanto tal. O Brasil, enquanto objeto desvalorizado e marcado em sua 

trajetória por uma série de violências, produz sujeitos também desempoderados e uma 

fragilidade de laços simbólicos que tendem a se desfazer mesmo que sob a menor das tensões; 

a violência pulsional circula livremente. A participação ativa do sujeito na construção do 
objeto pátria, subjetivamente restaurando-o, se mostra como saída possível ante ao cenário de 

crise atual. 

 

Palavras-chave 

Brasil. Pátria. Trauma. Sublimação. 

 

1. Introdução 

O conceito de pátria varia conforme a organização sócio-histórica e cultural vigente, 

bem como os consequentes significados que serão, a ele, atribuídos. A princípio, o amor à pátria 

relacionava-se apenas ao apego às características físicas do solo de determinada região, atendo-

se à noção estrita de território (LYRA, 1998). Entretanto, a partir da emergência iluminista no 

século XVIII, o sentimento de pátria passa a agregar valores unidos à costumes, tradições e 

orgulho da própria história; sentimentos de devoção e identificação com a nação de origem.  

A pátria, então, trata-se de um conceito imaterial vinculado à sensação de 

pertencimento, articulação e origem do sujeito. Contudo, a construção e expressão desse 

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
https://www.google.com/search?safe=active&bih=828&biw=1229&rlz=1C1ASUM_enBR893BR893&hl=pt-BR&sxsrf=ALeKk01O70XQMtkPNm1FZBO563thV7SHeQ%3A1613151279331&ei=L7wmYNHeE5ux5OUPx_S4cA&q=faculdade+de+educa%C3%A7%C3%A3o+ufg+endere%C3%A7o+e+telefone&oq=faculdade+de+educa%C3%A7%C3%A3o+ufg&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAEYADIECCMQJzIICAAQxwEQrwEyBggAEAUQHjIGCAAQBRAeMgYIABAIEB4yBggAEAgQHjIGCAAQCBAeMgIIJjoHCCMQsAMQJzoHCAAQRxCwAzoKCAAQxwEQrwEQDToICAAQCBAHEB46CAgAEAcQBRAeUMrWClj25wpg4voKaAJwAngAgAGBAogBsweSAQMyLTSYAQCgAQGqAQdnd3Mtd2l6yAEJwAEB&sclient=gws-wiz
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sentimento em cada indivíduo irá variar segundo o lugar que ele ocupa em seu tecido social 

(LYRA, 1998). No Brasil, por exemplo, coexistem as mais variadas formas de expressão do 

sentimento patriótico – ou da ausência dele. Essa diversidade não acontece puramente devido 

à enorme variedade de tradições e costumes que constituem a cultura brasileira, mas, também, 

por conta de um processo de fragmentação dos vínculos sociais e de uma crise simbólica 

nacional (MINERBO, 2007). 

Ora, se para que se compreenda o significado do sentimento de pátria para uma nação 

faz-se necessária uma análise da trajetória percorrida por esse povo, cabe-se pensar alguns 

aspectos que marcaram a sociedade brasileira no desenrolar de sua história, e Mendes (2015) 

traz o conceito psicanalítico de trauma enquanto herança arcaica que atua sobre a coletividade. 

Assim, quais os traumas constitutivos que aparecem na herança arcaica brasileira? Quais suas 

possíveis consequências? 

 

2. Metodologia 

O presente estudo se pautou em uma abordagem qualitativa e tratou-se de uma revisão 

de literatura. Foi realizado levantamento bibliográfico nas seguintes bases de dados: Scientific 

Electronic Library Online (SCIELO), Periódicos Eletrônicos de Psicologia (PEPSIC), 

Biblioteca Virtual em Saúde (BVS), e Google Acadêmico. A pesquisa foi realizada utilizando 

os seguintes descritores: Brasil; Estado; pátria; nação; trauma; história; cultura; psicanálise; 

sublimação; psicologia social. Foram utilizados, também, livros-textos e matérias jornalísticas. 

3. Resultados e Discussão 

 

Trauma: decorre da impossibilidade do contexto social acolher, legitimar e autorizar 

afetos muito intensos; se dá ante à ausência de acolhimento, simbolização e expressão social 

desses afetos (MENDES, 2015). Em suma, não existe resposta social que contenha e processe 

simbolicamente a intensidade do afeto. 

Os traumas constitutivos brasileiros permeiam a trajetória do país – já desde que fora 

encontrado pelos europeus. A aculturação à qual os indígenas foram submetidos – tendo que 

mudar hábitos para ceder lugar à cultura portuguesa – deve ser compreendida enquanto 

violência, sobretudo uma vez que se identificar como português era sinônimo de superioridade 

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
https://www.google.com/search?safe=active&bih=828&biw=1229&rlz=1C1ASUM_enBR893BR893&hl=pt-BR&sxsrf=ALeKk01O70XQMtkPNm1FZBO563thV7SHeQ%3A1613151279331&ei=L7wmYNHeE5ux5OUPx_S4cA&q=faculdade+de+educa%C3%A7%C3%A3o+ufg+endere%C3%A7o+e+telefone&oq=faculdade+de+educa%C3%A7%C3%A3o+ufg&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAEYADIECCMQJzIICAAQxwEQrwEyBggAEAUQHjIGCAAQBRAeMgYIABAIEB4yBggAEAgQHjIGCAAQCBAeMgIIJjoHCCMQsAMQJzoHCAAQRxCwAzoKCAAQxwEQrwEQDToICAAQCBAHEB46CAgAEAcQBRAeUMrWClj25wpg4voKaAJwAngAgAGBAogBsweSAQMyLTSYAQCgAQGqAQdnd3Mtd2l6yAEJwAEB&sclient=gws-wiz
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(GUERRA, 2020). Os adjetivos atribuídos aos indígenas, como “aberração” e “ingênuo”, 

deflagram o caráter separatista da produção identitária: ela é responsável por, em uma 

perspectiva etnocêntrica, separar e categorizar culturas em superiores e inferiores. 

Assim, a colonização também é trauma: há uma imposição violenta de demandas 

portuguesas, vista na intolerância e na escravização dos povos nativos, bem como da exploração 

dos recursos disponíveis. Ainda, a maioria das populações trazidas veio contra sua vontade 

(MENDES, 2015). Os que aceitavam vir ao Novo Mundo recebiam cargos que trariam 

vantagens financeiras: o pagamento de propinas a governantes e funcionários reais era prática 

regulamentada por lei (AYER, 2017). 

Chega-se, então, à escravidão, trauma que deixa sequelas de difícil remediação – 

especialmente o racismo moderno que se encontra na raiz do fomento à manutenção de um 

abismo entre classes e num quadro de vulnerabilidade social até os dias atuais (CAMPELLO; 

GENTILI, 2017). Mesmo a libertação dos escravos ocorreu como processo de exclusão e 

inclusão perversa. Para Sawaia (2014), a exclusão social é uma dialética entre 

exclusão/inclusão: os indivíduos excluídos recorrem ao que lhes resta como forma de tentar 

pertencer – uma inclusão perversa, pois, por um lado, sentir-se-á incluído, mas discriminado 

por outro (SAWAIA, 2014). A lei áurea libertou os escravos, mas não foram criadas políticas 

públicas para uma inclusão digna. Hoje, a tentativa de compensação vem com políticas públicas 

que não os re-inserem, apenas ajudam-os temporariamente – compelindo-os a ter sua própria 

vulnerabilidade social enquanto projeto de vida e inclusão (SAWAIA, 2014).  

Ainda, após o declínio dos regimes absolutistas, a República brasileira contribuiu de 

maneira traumática: houve o suicídio de Getúlio Vargas, considerado pai dos pobres, e o golpe 

militar de 1964, que engendrou vários tipos de violência – não podendo ser outra coisa senão 

trauma (MENDES, 2015). E a pátria, pr’onde vai? 

O Brasil, a nível simbólico, tem no trauma de seu “nascimento” um constructo que o 

coloca em condição de depreciação. Também, a nível individual, o nascimento concebe a 

origem de toda angústia; trata-se de uma quebra do estado de completude homeostática do 

indivíduo intra-uterino (CAROPRESO; AGUIAR, 2015). A partir dele, começa a tomar forma 

uma demanda pulsional por um objeto inexistente: o desejo de ser tudo, caracterizado pelo 

retorno à plenitude intra-uterina, que jamais será novamente vivenciada pelo sujeito. Assim, 

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
https://www.google.com/search?safe=active&bih=828&biw=1229&rlz=1C1ASUM_enBR893BR893&hl=pt-BR&sxsrf=ALeKk01O70XQMtkPNm1FZBO563thV7SHeQ%3A1613151279331&ei=L7wmYNHeE5ux5OUPx_S4cA&q=faculdade+de+educa%C3%A7%C3%A3o+ufg+endere%C3%A7o+e+telefone&oq=faculdade+de+educa%C3%A7%C3%A3o+ufg&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAEYADIECCMQJzIICAAQxwEQrwEyBggAEAUQHjIGCAAQBRAeMgYIABAIEB4yBggAEAgQHjIGCAAQCBAeMgIIJjoHCCMQsAMQJzoHCAAQRxCwAzoKCAAQxwEQrwEQDToICAAQCBAHEB46CAgAEAcQBRAeUMrWClj25wpg4voKaAJwAngAgAGBAogBsweSAQMyLTSYAQCgAQGqAQdnd3Mtd2l6yAEJwAEB&sclient=gws-wiz
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toda vez que o equilíbrio vital é ameaçado, a vivência do traumatismo do parto se renova 

(FREUD, 1926/2014). 

Um dos mecanismos para dar cago da angústia é a sublimação – uma das vicissitudes 

específicas da pulsão, sendo esta um estímulo mental constante que busca gratificar-se 

(MENDES, 2011). Na sublimação, o sujeito não se encontra fixado ao objeto original de 

gratificação; ele não está mais disponível. Todavia, outros objetos que possuam atributos que 

remetem a ele proporcionarão redução do desprazer voltada para o social (MENDES, 2011). 

Assim, ocorre a elaboração psíquica daquilo que chamaremos de primeira pátria: aquela 

ou aquele a cargo da função materna, que empodera, protege, nutre e justifica; o primeiro objeto 

que atende parcialmente a uma demanda para qual o objeto inexiste (CAROPRESO; AGUIAR, 

2015). Em seguida, há a complexificação das cadeias associativas e consequente deslocamento 

de uma pátria para a outra: da mãe ao microssistema familiar; deste, com a chegada da 

adolescência e o impacto das tendências grupais, aos amigos e grupos de identificação 

(ABERASTURY; KNOBEL, 1981). Segundo Pires (2011), se a demanda se complexifica, 

exigirá um objeto também mais complexo; é quando se pode falar da consolidação do 

sentimento de pátria-nação. 

Tal sentimento, então, funciona como objeto pulsional. Entretanto, é ofertado pela 

cultura – e a cultura não é estática: é processo (ARAÚJO, 2002). Portanto, o objeto pátria-nação 

não é fixo, e o modo como será construído pelo indivíduo depende de como a própria cultura o 

disponibiliza. Seria, então, a pátria-Brasil um objeto capaz de atrair às demandas mais 

profundas do sujeito?  

A construção simbólica do objeto Brasil está vinculada a um histórico violento, 

desempoderado e desempoderador. Não oferece, portanto, atributos que o atraiam enquanto 

objeto pulsional. Há, então, uma morte subjetiva desse sujeito, desempoderado e auto-

insuficiente – uma deficiência a nível intra-psíquico que resulta em uma rachadura do tecido 

social (MINERBO, 2007).  

O sujeito imerge-se na busca de tentar sanar a demanda irresolúvel, e um dos recursos 

disponibilizados pela cultura é a pátria do consumo. Pela promoção da produção e da 

exploração de objetos elevados ao estatuto de objeto pulsional, o sujeito é impelido a gozar 

através do consumo dos objetos da cultura (COUTO; TEIXEIRA, 2010); utiliza-se de 

compensações materiais para sentir-se legitimado.  

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
https://www.google.com/search?safe=active&bih=828&biw=1229&rlz=1C1ASUM_enBR893BR893&hl=pt-BR&sxsrf=ALeKk01O70XQMtkPNm1FZBO563thV7SHeQ%3A1613151279331&ei=L7wmYNHeE5ux5OUPx_S4cA&q=faculdade+de+educa%C3%A7%C3%A3o+ufg+endere%C3%A7o+e+telefone&oq=faculdade+de+educa%C3%A7%C3%A3o+ufg&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAEYADIECCMQJzIICAAQxwEQrwEyBggAEAUQHjIGCAAQBRAeMgYIABAIEB4yBggAEAgQHjIGCAAQCBAeMgIIJjoHCCMQsAMQJzoHCAAQRxCwAzoKCAAQxwEQrwEQDToICAAQCBAHEB46CAgAEAcQBRAeUMrWClj25wpg4voKaAJwAngAgAGBAogBsweSAQMyLTSYAQCgAQGqAQdnd3Mtd2l6yAEJwAEB&sclient=gws-wiz
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Há também a tentativa de suprir a ausência do objeto pulsional pátria-nação a partir de 

um outro objeto que adquira esse valor de acolhimento. Luccas (1998) versa sobre a sensação 

de pertencimento construída através das torcidas de futebol, por exemplo – e verifica-se, nela, 

a busca do brasileiro por objetos com os quais possa se identificar, como a torcida, religião ou 

partidos políticos. Entretanto, estes objetos constituem pátrias secundárias; menores – e, 

tentando resolver a questão, o sujeito passa a endereçar muito investimento libidinal ao objeto, 

hipertrofiando-o. É na hipertrofia das pátrias menores que o fanatismo se manifesta: na 

possibilidade de que ele determine algum impedimento ao livre e excessivo trânsito da libido 

objetal (FERRARI FILHO, 2017).  

Para Sawaia (2014), os indivíduos procuram abrigar-se da homogeneização da 

globalização buscando movimentos identitários. Há busca pelo resgate da identidade daquele 

grupo, que, voltados para o eu, assumem um descompromisso social – o que divide a população, 

deixando-a vulnerável. Aqui, também, pode-se verificar a dialética inclusão/exclusão, quando 

os indivíduos fanáticos se fecham em um círculo social estrito, rejeitando aqueles que não 

pertencem (SAWAIA, 2014). Decerto, tal dialética ocorre a todo momento, especialmente na 

ausência do elemento agregador: a pátria. A fragmentação do símbolo leva à conformidade 

diante das injustiças, apontada por Rodrigues, Assmar e Jablonski (2015, p. 230) como “uma 

das causas sociais do preconceito”. 

O símbolo se dissocia do significado (MINERBO, 2007). O conceito de “justiça’’ 

confunde-se e a impunidade é aceita. No Brasil, desde a colônia, a instituição pública é, sempre 

que possível, usada em benefício próprio; há uma descrença generalizada nas narrativas que 

organizam nossa sociedade. Conforme Minerbo (2007), dada a fragilidade dos laços simbólicos 

brasileiros, estes tendem a desfazer-se mesmo que sob a menor das tensões – e a violência 

pulsional passa a circular livremente, produzindo sintomas. 

Um desses sintomas pode consistir na conformidade diante da redução das 

responsabilidades do Estado de Bem-Estar Social. Ela engloba desde a redução dos 

investimentos destinados à educação e à saúde, com sua consequente privatização ou 

“concorrência” com a iniciativa privada; até a imposição de regras que retiram do trabalhador 

o direito de “escolha” sobre as condições de trabalho. Há a privatização da cidadania 

(SILVEIRA, 2013).  

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
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Há, também, um esvaziamento semântico verificado na migração em excesso dos 

indivíduos para a pátria digital. Segundo Kallas (2016), não há fronteiras nos conteúdos online: 

nunca terminamos algo, visto que sempre há outro link, site, imagem a ser vista. O sujeito 

encontra-se em suspensão temporal, dono de um discurso sem rumo e imagético, de uma 

narrativa que remete somente ao tempo presentificado. A linguagem literal, dessa forma, 

domina a cena psíquica, não gulando as intensidades e os excessos (KALLAS, 2016). 

Os processos descritos explicitam o sentimento de não-pertencimento que produz 

movimentos cada vez mais separatistas; o conceito de “brasileiro” adquire várias nuances, sem 

que nenhuma ofereça aparato simbólico contundente. A internalização dos estereótipos e 

rotulações leva os indivíduos a assumir uma postura de conformidade frente a episódios de 

discriminação (RODRIGUES; ASSMAR; JABLONSKI, 2015). Por não nos sentirmos 

pertencentes, não defendemos a pátria – e, muito menos, a nós mesmos.  

 

4. Considerações finais 

 

É necessário trazer à visão fragmentada do país um objeto pulsional que traga aos 

indivíduos a sensação incessantemente por eles buscada. Conforme Telles (2015), a ausência 

de representantes capazes de promover acesso ao sentimento de pátria enfraquece a união, e a 

emergência de figuras que suscitam a hipertrofia de pátrias menores e de condutas fanáticas 

mostra-se cada vez mais comum – e perigosa.  

Restaurar uma visão esperançosa dos brasileiros frente ao seu país e sua representação 

implicaria no lembrar de que, para além da dor, somos fruto de uma história que nos enriquece 

pois ensina, diversifica e potencializa. Isso é possível na medida em que o sujeito pode 

participar da construção do objeto pátria, subjetivamente restaurando-o. Quando não há 

segregação em pátrias secundárias, o horizonte subjetivo do sujeito é ampliado e todo esse 

investimento libidinal pode ser redirecionado por vias de sublimação. Visto que nela há 

transformação das pulsões em criações culturais (MENDES, 2011), ele poderá exercer, pois, 

impacto no meio em que habita, transformando-o. 

Entretanto, esse é um cenário ideal e idealizado, distante da realidade vigente. Não cabe, 

neste estudo, discorrer sobre os meios de alcançá-lo; isso mostra-se campo aberto para 

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
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pesquisas posteriores. Mas sabemos, decerto, que a Psicologia terá papel fundamental nessa 

jornada.  
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Resumo 

O aborto é uma questão de saúde pública ainda aberta no Brasil, devido aos raros casos em 

que sua prática é legalizada. Baseando-se no conceito das atitudes em psicologia social, este 
estudo investigou as posições de universitários com relação à criminalização do aborto, 

utilizando os conhecimentos da psicometria para construção de uma escala que medisse o 

construto psicológico proposto. A escala mostrou-se estatisticamente válida e os resultados 
apontaram uma maioria de posições contrárias à criminalização das mulheres responsáveis 

pela prática. Os achados implicam possibilidade de uso da avaliação psicológica para 

emancipação e sugerem que a práxis do psicólogo contribua na discussão legal através da 

ênfase na condenação das mulheres criminalizadas. 

 

Palavras-chave 

Psicologia Social. Atitudes. Criminalização do Aborto. Saúde Pública. 

 

1. Introdução  

Atitude é definida por Myers (2014) como uma posição, relativamente duradoura, 

favorável ou contrária a pessoas ou objetos sociais, que geralmente é formada com relação a 

tudo o que conhecemos e que tende a nortear nosso comportamento frente às pessoas e aos 

objetos sociais. As atitudes são constituídas por três elementos: o aspecto afetivo, que se refere 

à tendência de sentimento por algo ou alguém, o aspecto cognitivo, que se refere à tendência 

de pensamento sobre algo ou alguém e o aspecto comportamental, isto é, como as pessoas 

tendem a se comportar com relação a algo ou alguém.  

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
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Nesse sentido, a atitude com relação à criminalização do aborto refere-se à tendência 

de sentimento, pensamento e comportamento frente à criminalização da interrupção de gestação 

até a 22ª semana, com a morte do produto da concepção (MORAIS, 2008). O Código Penal 

brasileiro permite a prática apenas em casos de risco de vida da gestante, gravidez resultante de 

estupro e, mais recentemente, em casos de malformação fetal incompatível com a vida, dentre 

elas a anencefalia. Ao perguntar-se sobre criminalização, o foco não está no julgamento da 

prática, mas na penalização das mulheres que a ela recorreram. 

Dados do Ministério da Saúde (DINIZ, 2007), apontam que mais de um milhão de 

abortos clandestinos são realizados por ano no Brasil, dos quais os procedimentos malfeitos 

representam a principal causa de mortalidade materna e mulheres de menor escolaridade as que 

mais buscam tal procedimento. Assim, nota-se que apesar de o aborto ser criminalizado pelo 

Código Penal Brasileiro, ele é amplamente praticado e sua realização de maneira clandestina 

traz diversos prejuízos à saúde e letalidade das mulheres. 

Atitudes quanto a objetos sociais implicam processos psicossociais amplos. Leituras 

discursivas foucaultianas pressupõem o corpo como uma entidade vivente em uma organização 

social e que, devido aos seus atravessamentos de ordem cultural, não pode ser determinado 

apenas pelos seus movimentos biológicos e inatos, mas, também, pelos movimentos históricos 

e políticos que o cercam (PRADO FILHO; TRISOTTO, 2008). Segundo Wiese et. al (2013, p. 

3) “uma história do aborto pode ser considerada como a genealogia dos valores, da moral, da 

sexualidade, dos interesses econômicos e patriarcais, concentrada nas meticulosidades e nos 

acasos do começo, escavando suas origens”.  

Assim, o tema da criminalização do aborto, que tem sido amplamente discutido no 

Brasil em diversas esferas sociais, envolve diversos fatores políticos, econômicos, psíquicos e 

socioculturais, o que o torna relevante nos estudos em psicologia pelo seu caráter de relação 

com influências psicossociais.  

Diante disso, este estudo tem por objetivo descrever o processo de elaboração e 

validade de uma escala de atitude com relação à criminalização do aborto. A opção pelo uso de 

uma escala psicométrica se justifica na intenção de variação quanto aos métodos comumente 

usados para o estudo da problemática do aborto, compreendendo tal escala como recurso prático 

de subsídio a uma maior compreensão do fenômeno social estudado, sistematização das 

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
https://www.google.com/search?safe=active&bih=828&biw=1229&rlz=1C1ASUM_enBR893BR893&hl=pt-BR&sxsrf=ALeKk01O70XQMtkPNm1FZBO563thV7SHeQ%3A1613151279331&ei=L7wmYNHeE5ux5OUPx_S4cA&q=faculdade+de+educa%C3%A7%C3%A3o+ufg+endere%C3%A7o+e+telefone&oq=faculdade+de+educa%C3%A7%C3%A3o+ufg&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAEYADIECCMQJzIICAAQxwEQrwEyBggAEAUQHjIGCAAQBRAeMgYIABAIEB4yBggAEAgQHjIGCAAQCBAeMgIIJjoHCCMQsAMQJzoHCAAQRxCwAzoKCAAQxwEQrwEQDToICAAQCBAHEB46CAgAEAcQBRAeUMrWClj25wpg4voKaAJwAngAgAGBAogBsweSAQMyLTSYAQCgAQGqAQdnd3Mtd2l6yAEJwAEB&sclient=gws-wiz
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percepções da sociedade brasileira, contribuição à formação do psicólogo e planejamento de 

intervenções e políticas públicas. 

  

2. Metodologia 

Após pesquisa teórica inicial, partiu-se dos 3 atributos gerais do objeto de estudo 

nomeado como “atitude com relação à criminalização do aborto”, a saber, sentimento, 

pensamento e comportamento – uma vez que o objeto psicológico por si só não pode ser medido 

e a mensuração deve ser feita através de seus elementos que podem ser abordados e que o 

constituem (PASQUALI, 2009). Em seguida, derivando-se dos atributos, as 6 dimensões do 

objeto foram delimitadas conceitualmente: sentimento pró criminalização do aborto, 

sentimento contra criminalização do aborto, pensamento pró criminalização do aborto, 

pensamento contra criminalização do aborto, comportamento pró criminalização do aborto e 

comportamento contra criminalização do aborto.  A descrição clara das dimensões corresponde 

a uma das fases de construção de instrumentos proposta por Pasquali (2009), denominada como 

definição constitutiva. 

A fase seguinte envolveu a produção das definições operacionais, isto é, 

representações comportamentais do fenômeno. As definições operacionais, originaram os 22 

itens da escala segundo os critérios de Pasquali, que pressupunham os 3 atributos do objeto 

psicológico estudado e as 6 dimensões pró e contra, finalizando assim a construção da escala 

psicométrica de avaliação de Atitudes, baseada no modelo de elaboração de instrumental 

psicológico de Pasquali (2009), que orienta testes referentes a construtos a cumprirem os 

critérios de organização dos três grandes polos: teórico, empírico e analítico.  

A pesquisa teve como critério ser respondida apenas por pessoas que estivessem 

cursando o ensino superior, em qualquer instituição brasileira. A escala foi disponibilizada em 

formato digital e teve sua aplicação e coleta de dados digitalmente através da plataforma google 

forms, por meio um link enviado a grupos de universitários em diversas instituições. As 

respostas válidas foram analisadas através do programa estatístico MiniTab, a fim de verificar 

indícios de validade e identificar critérios de precisão. Os procedimentos estatísticos utilizados 

foram Alfa de Cronbach e Correlação de Spearman, utilizando um nível de significância de 5% 

(p<0,05), para analisar a consistência interna e confiabilidade do questionário construído. 

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
https://www.google.com/search?safe=active&bih=828&biw=1229&rlz=1C1ASUM_enBR893BR893&hl=pt-BR&sxsrf=ALeKk01O70XQMtkPNm1FZBO563thV7SHeQ%3A1613151279331&ei=L7wmYNHeE5ux5OUPx_S4cA&q=faculdade+de+educa%C3%A7%C3%A3o+ufg+endere%C3%A7o+e+telefone&oq=faculdade+de+educa%C3%A7%C3%A3o+ufg&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAEYADIECCMQJzIICAAQxwEQrwEyBggAEAUQHjIGCAAQBRAeMgYIABAIEB4yBggAEAgQHjIGCAAQCBAeMgIIJjoHCCMQsAMQJzoHCAAQRxCwAzoKCAAQxwEQrwEQDToICAAQCBAHEB46CAgAEAcQBRAeUMrWClj25wpg4voKaAJwAngAgAGBAogBsweSAQMyLTSYAQCgAQGqAQdnd3Mtd2l6yAEJwAEB&sclient=gws-wiz
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Participaram desse estudo 198 universitários de diferentes instituições de ensino 

brasileiras, com idades entre 18 e 69 anos, sendo a maioria de gênero feminino (77,6%), de 

estado civil solteiro (91,5%), e com Ensino Superior em andamento (82,9%). Quanto às 

religiões dos participantes, 42,9% não possuíam, 23,3% eram católicos, 16,6% evangélicos, 

12,2% espíritas, 2,4% umbandistas, 0,6% ateus e 0,6% agnósticos. 1,4% se declarou católico e 

também espírita. Tratou-se de técnica de amostragem de conveniência, tendo participado 

pessoas que, ao receber o link da pesquisa por divulgação em grupos universitários de redes 

sociais, responderam voluntariamente. 

  

3. Resultados e Discussão 

Na análise de consistência interna da escala, o índice Alfa de Cronbach foi de 0,969, 

classificado estatisticamente como quase perfeito e apontando que o instrumento apresenta 

consistência interna.  

Em segundo momento, os procedimentos estatísticos de correlação analisaram cada 

um dos 3 aspectos da atitude estudada, comparando todos os itens de um aspecto com seu 

respectivo escore geral. As correlações de Spearman entre aspecto afetivo geral e itens da escala 

que avaliavam o aspecto afetivo tiveram todos os seus índices de significância acima de 0,620 

(p<0,000), podendo ser classificados individualmente segundo George & Mallery (2003) como 

significativamente moderados e significativamente fortes. Na correlação entre o aspecto 

cognitivo geral e os itens da escala que avaliavam o aspecto cognitivo, os índices foram todos 

maiores que 0,593 (p<0,000), se dividindo em itens significativamente moderados e fortes. As 

correlações de Spearman entre aspecto comportamental geral e os itens da escala que avaliavam 

o aspecto comportamental foram todas acima de 0,553 (p<0,000), sendo classificadas em itens 

significativamente moderados e fortes. 

Em um terceiro momento, a atitude geral foi comparada a cada um de seus 3 aspectos. 

As correlações de Spearman entre itens do aspecto afetivo com a atitude geral foram todas 

acima de 0,615 (p<0,000), podendo ser classificados como significativamente moderados e 

fortes. As correlações de Spearman entre itens do aspecto cognitivo com a atitude geral foram 

todas acima de 0,497 (p<0,000), sendo classificados como significativamente moderados e 

fortes. As correlações de Spearman dos itens do aspecto comportamental com a atitude geral 

foram todas acima de 0,534 (p<0,000), sendo classificados como moderados e fortes. 

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
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Todos os 22 itens da escala apresentaram um resultado satisfatório durante a análise 

estatística, o que pode ser atribuído a um uso estrito das recomendações de Pasquali (2010) para 

construção de itens em escalas psicológicas. Os critérios utilizados para formulação da escala 

foram: comportamental, objetividade, desejabilidade, simplicidade, clareza, relevância, 

precisão, variedade, modalidade, tipicidade, credibilidade, amplitude e equilíbrio.   

Os resultados podem ser divididos em um grupo com respostas mais unanimes às 

questões da escala, com mais de 70% de respostas iguais em uma alternativa, e outro grupo 

com respostas mais dispersas às questões.  

No primeiro grupo composto por 7 questões mais unanimes, mais de 70% das 

respostas afirmaram: a) discordar totalmente de sentir-se bem ao saber que mulheres que 

induzem a interrupção de sua gravidez são consideradas criminosas; b) discordar totalmente da 

possibilidade de votar a favor de considerar mulheres que induzem a interrupção de sua 

gestação como criminosas; c) não pensar que mulheres que cometem aborto são criminosas; d) 

discordar totalmente de fazer posts nas redes sociais defendendo a ideia de que mulheres que 

induzem a interrupção de sua gestação devem ser presas; e) se sentiria mal em saber que uma 

pessoa da família foi presa por cometer aborto; f) não se sentiria satisfeito em saber que médicos 

que realizam os procedimentos de aborto são considerados criminosos e g) pensa que é correto 

que aulas de sociologia/filosofia no ensino médio promovam a reflexão a respeito da 

flexibilização da legislação sobre aborto.   

No segundo grupo 15 questões obtiveram respostas menos unânimes, com grandes 

divisões  das posições dos participantes, a saber: a) penso que a proteção da vida uterina deveria 

ser um dever do estado brasileiro; b) assinaria abaixo-assinados com a finalidade de considerar 

como não criminosos médicos que realizam os procedimentos de aborto; c) sinto raiva ao saber 

que mulheres que induzem a interrupção de sua gravidez são consideradas criminosas; d) penso 

que, ao permitir determinados tipos de aborto, o governo insensibiliza a população a respeito 

do valor da vida; e) sinto-me irritado ao saber que médicos que realizam os procedimentos de 

aborto são considerados criminosos; f) me sentiria aliviado em saber que, apesar de uma vizinha 

ter cometido aborto, não será presa por isso; g) acredito que o direito ao aborto viola o princípio 

constitucional de defesa da vida; h) penso que a indução à interrupção de uma gestação é uma 

forma de violência contra os mais fracos, no caso, os fetos; i) argumentaria em rodas de amigos 

que mulheres que provocam o aborto não devem ser consideradas criminosas; j) penso que os 

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
https://www.google.com/search?safe=active&bih=828&biw=1229&rlz=1C1ASUM_enBR893BR893&hl=pt-BR&sxsrf=ALeKk01O70XQMtkPNm1FZBO563thV7SHeQ%3A1613151279331&ei=L7wmYNHeE5ux5OUPx_S4cA&q=faculdade+de+educa%C3%A7%C3%A3o+ufg+endere%C3%A7o+e+telefone&oq=faculdade+de+educa%C3%A7%C3%A3o+ufg&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAEYADIECCMQJzIICAAQxwEQrwEyBggAEAUQHjIGCAAQBRAeMgYIABAIEB4yBggAEAgQHjIGCAAQCBAeMgIIJjoHCCMQsAMQJzoHCAAQRxCwAzoKCAAQxwEQrwEQDToICAAQCBAHEB46CAgAEAcQBRAeUMrWClj25wpg4voKaAJwAngAgAGBAogBsweSAQMyLTSYAQCgAQGqAQdnd3Mtd2l6yAEJwAEB&sclient=gws-wiz
https://fe.ufg.br/


317 

 

 

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/ 

médicos devem ter liberdade para decidir se fazem ou não o aborto, sem ter uma legislação os 

punindo por decidir fazer; k) participaria de passeatas em defesa de mulheres que realizam o 

aborto; l) acredito que o Estado forçar a manutenção de uma gravidez indesejada seja uma 

forma de tortura; m) sinto raiva de feministas que promovem a descriminalização do aborto; n) 

acredito que o direito ao aborto é uma maneira importante de preservar a saúde da mulher e o) 

penso que em países em que a liberdade dos indivíduos é respeitada, mulheres grávidas podem 

interromper suas gestações, se desejarem. 

Apesar de o instrumento psicométrico construído evidenciar a possibilidade de uso da 

avaliação psicológica para emancipação e sugerir que a práxis do psicólogo contribua na 

discussão legal através de reflexão que enfatize a condenação das mulheres criminalizadas, sua 

utilidade se insere em um hall de contradições mais amplas. O Conselho Federal de Psicologia 

(2007, p. 15) aponta como competências para a avaliação psicológica o domínio de 

“conhecimentos da área de psicometria, para poder julgar as questões de validade, precisão e 

normas dos testes”, e como princípio um  “contínuo aprimoramento profissional visando ao 

domínio dos instrumentos de avaliação psicológica”, mas não aponta possibilidades de uso dos 

instrumentos como contribuição para a emancipação e resolução das contradições da sociedade. 

Nesse sentido, o presente trabalho apresenta contribuições na direção de uma psicometria 

crítica. 

 

4. Considerações finais 

A escala construída no presente trabalho mostrou-se qualificada para medir o que se 

propõe, a partir de sua validação, uma vez que o índice Alfa de Cronbach foi quase perfeito 

(0,9694) e que as correlações de Spearman resultaram todas em índice acima de p<0,05, sendo 

a maioria da significação das questões classificadas como fortes. Estando esta escala validada, 

pode-se observar que a maioria dos participantes do estudo se mostrou contra a criminalização 

do aborto.  

A atitude geral dos participantes com relação ao objeto de estudo, a criminalização do 

aborto, sugere um norte quanto aos rumos da discussão do aborto no cenário nacional, que não 

deve perguntar pela avaliação moral da prática, mas pelo fenômeno da criminalização das 

mulheres, em um sentido emancipatório que coincide com o objetivo do pensamento decolonial 

de “problematizar a manutenção das condições colonizadas da epistemologia, buscando 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
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emancipação absoluta de todos os tipos de opressão e dominação” (DE NOVAIS REIS; DE 

ANDRADE, 2018, p. 3).  

Um aspecto relevante do estudo que deve ser levado em consideração, é que a maioria 

das pessoas participantes era do gênero feminino e de faixa etária adulto jovem, com os 

resultados podendo apresentar diferenças caso haja uma maior quantidade de participantes do 

gênero masculino, de idades mais avançadas e outros graus de escolaridade. Além disso, para 

uma melhor representação do território brasileiro, recomenda-se que sejam realizados estudos 

com maior amplitude regional. 
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PSICOLOGIA ESCOLAR E LICENCIATURA EM 

PSICOLOGIA: UMA ANÁLISE A PARTIR DE DOCUMENTOS 

OFICIAIS 

Eixo VI - A formação do/a psicólogo/a 

Autor(a): Aurielly dos Santos Gomes 

 

Resumo: 

O presente estudo trata-se de pesquisa na abordagem qualitativa do tipo análise documental. 

Objetivou analisar legislações e documentos oficiais da área da educação, psicologia, psicologia escolar 

e licenciatura em psicologia de modo a compreender as relações existentes entre o profissional de 

psicologia escolar e o licenciado em psicologia. A pesquisa desenvolve-se em 2 etapas: Na 1 coletou-se 

em fontes oficiais os documentos das áreas. Na 2 analisou-se as documentações de acordo com cada 

área, de modo a descrever as relações existentes entre elas. Os dados apontaram para uma intrínseca 

relação histórica entre psicologia e educação, o que reverbera sobre a atuação da psicologia no ambiente 

educacional, seja como psicólogo escolar, seja como licenciado em psicologia. Com os resultados, 

evidencia-se uma forte relação entre esses campos, porém, ausência de uma definição clara sobre 

formação e atuação do licenciado em psicologia corrobora para uma identidade difusa em relação ao 

psicólogo escolar. 

 

Palavras-chave: Psicologia Escolar. Licenciatura em Psicologia. Documentos oficiais  

 

 

1. Introdução 

 A psicologia escolar e a licenciatura em psicologia, são duas possibilidades de atuação do 

profissional de psicologia dentro do contexto educacional, são aproximações que se deram 

historicamente. Na história da psicologia no brasil, os saberes psicológicos estão em terras 

brasileiras desde o período colonial, com estudos acerca da criança, do desenvolvimento infantil 

e educação (ANTUNES, 2014).  Entretanto, a psicologia enquanto ciência surgiu no início do 

século XX, dentro do contexto educacional, período em que a escola estava sendo alvo de 

propostas higienistas, e de caráter moral, com a finalidade de resolver os comportamentos que 

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
https://www.google.com/search?safe=active&bih=828&biw=1229&rlz=1C1ASUM_enBR893BR893&hl=pt-BR&sxsrf=ALeKk01O70XQMtkPNm1FZBO563thV7SHeQ%3A1613151279331&ei=L7wmYNHeE5ux5OUPx_S4cA&q=faculdade+de+educa%C3%A7%C3%A3o+ufg+endere%C3%A7o+e+telefone&oq=faculdade+de+educa%C3%A7%C3%A3o+ufg&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAEYADIECCMQJzIICAAQxwEQrwEyBggAEAUQHjIGCAAQBRAeMgYIABAIEB4yBggAEAgQHjIGCAAQCBAeMgIIJjoHCCMQsAMQJzoHCAAQRxCwAzoKCAAQxwEQrwEQDToICAAQCBAHEB46CAgAEAcQBRAeUMrWClj25wpg4voKaAJwAngAgAGBAogBsweSAQMyLTSYAQCgAQGqAQdnd3Mtd2l6yAEJwAEB&sclient=gws-wiz
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consideravam fora de normalidade, ou eram considerados como nocivos (GOMES, 2012). O 

diagnóstico funcionava como um mecanismo de rotulação e designação identitária 

(LIMA,2017). 

A psicologia ganhou espaço dentro do ambiente educacional, apesar de sua elação se 

marcada por uma trajetória de polêmicas (MACHADO,2016). Essa ciência antes de sua 

institucionalização, ocupava cadeira nos cursos de filosofia, dessa forma, possibilitaram mais a 

aproximação da ciência psicológica com o campo educacional, além de que já se evidenciava 

como uma ciência básica e instrumental para a pedagogia. 

A Psicologia tomou-se necessária como ciência básica e 

instrumental para a Pedagogia, o que acarretou seu desenvolvimento, 

quer no plano teórico, quer no plano prático. Esse desenvolvimento foi 

de tal maneira relevante que, da Educação, ampliou-se para outras 

áreas, como a organização do trabalho e o atendimento clínico nos 

Serviços de Orientação Infantil. (ANTUNES, 2014, p. 63). 

Dessa maneira, a psicologia nasce no terreno pedagógico, e nele ganha força para sua 

autonomia e institucionalização. Com o decreto de n° 21. 173/1932, surge a primeira proposta 

de regulamentação da profissão, um decreto que apresenta a atuação do profissional como 

professor, ainda não formalizado como “psicólogo” (VICENTE, 2019). Outros documentos 

foram publicados posteriormente, surgindo de profissionais que já praticavam a psicologia no 

país, em conformidade com políticas educacionais brasileira, até sua regulamentação no ano de 

1962, com a lei de n° 4.119 (TURCI; CIRINO,2019). 

A legislação que regulamenta a profissão de psicólogo no país, lei n°4.119, traz em seu 

texto as modalidades de formação do profissional de psicologia, bacharelado em psicologia, 

licenciatura em psicologia e formação em psicólogo (BRASIL,1962).  A oficialização da 

psicologia como profissão potencializou a inserção da psicologia em outras áreas, além do 

âmbito educacional. É importante destacar que a LDB de 1961, teve significativas contribuições 

dentro dos projetos que estavam tramitando para a automatização da psicologia e sua 

regulamentação 

O curso de graduação de psicologia desde sua institucionalização considerou a escola 

como campo de práticas psicológicas, conforme já visto anteriormente. Dessa forma, um campo 

de atuação bem definido para a atuação do profissional de psicologia escolar e de licenciatura 

em psicologia. Sendo a psicologia escolar com atribuições de intervenção psicológica 

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
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intervindo junto a instituição, com atenção aos casos de alunos com dificuldades de 

aprendizagem (SOUZA,2007). E a licenciatura em psicologia como espaço eminentemente de 

formação, de socialização do conhecimento acumulado no campo da psicologia. (MACHADO, 

2016). 

2. Metodologia 

A pesquisa foi realizada na abordagem qualitativa do tipo documental, que resgata 

legislações e outros documentos oficiais da área da educação, psicologia- psicologia escolar e 

licenciatura em psicologia.  A pesquisa foi desenvolvida em 2 etapas: Na 1, coletou-se em 

fontes oficiais os documentos das áreas de psicologia escolar e licenciatura em psicologia, além 

de documentos oficiais da área da educação. Na 2, analisou-se as documentações em acordo 

com cada área de modo a descrever as relações existentes entre a 

elas. Para o desenvolvimento da pesquisa, as informações sobre as regulamentações nos campos 

de estudo já citado, foram localizados nos sítios da internet como, nos sítios do Ministério da 

Educação, do Congresso Nacional, além de documentos oficiais dentro do site do Conselho 

Federal de Psicologia(CFP). Selecionou-se os materiais que discutem sobre a constituição, a 

formação e atuação do profissional de psicologia, nas áreas de licenciatura e psicologia escolar, 

além de regulamentações que regem a atuação e formação no campo da educação. 

3. Resultados e Discussão 

Os dados coletados possibilitaram compreender as relações existentes entre os campos da 

psicologia e educação, o que reverbera sobre a atuação da psicologia no ambiente educacional, 

seja como psicólogo escolar, seja como licenciado em psicologia. Ao analisar os documentos 

sobre a regulamentação da psicologia como ciência, percebe-se um caminho relacionado com 

práticas em ambientes pedagógicos. E dentro do contexto brasileiro, a modernização e 

reorganização social em meados do século XX, enxergando na psicologia a solução para o 

atraso econômico e social (CIRINO; MIRANDA, 2013) 

Dentre os documentos oficiais, no ano de 1962 com a regulamentação da profissão de 

psicólogo, com a lei de n°4.119, muitas mudanças aconteceram para a consolidação dessa nova 

disponibilidade de um curso superior, caracterizando lutas para ocupação de espaços, campos 

de atuação, porém, essas lutas foram retardadas com o golpe militar de 1964. Anos se passaram 

e em 1971, com a lei de n° 5.766, criou-se o Conselho Federal e os Conselhos Regionais de 
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Psicologia, responsáveis pelas orientações na área, e representando uma força maior para a 

ciência psicológica no país. Em 1977, essa lei foi regulamentada. Com a LDB de 1996, com o 

artigo IV orientam sobre como serão os cursos de ensino superior no Brasil. Em 1999 um 

documento é produzido pela Comissão Especialista em Psicologia, sobre a proposta de 

Diretrizes Curriculares para o Curso de Graduação em Psicologia. 

 A primeira Diretrizes foi publicada no ano de 2001, e desde então, até o ano de 2019, o 

curso já teve 4 DCNs, representando documentos importantes que regem e orientam sobre a 

formação e atuação do profissional de psicologia nos ambientes educativos, como em outros 

que autorizam suas práticas. Segundo as DCNs para a área de psicologia, o que se espera é que 

a formação desse profissional em psicologia esteja voltada para atuação profissional, pesquisa 

e ensino de psicologia, assegurando alguns princípios e compromissos (SOUZA; FACCI; 

SILVA, 2018). 

Outros documentos na área de psicologia foram publicados em seguida, contribuindo 

para a formação e atuação dessa ciência tão recente. Documentos oficiais que retratam sobre os 

campos de estágios, além de orientações para os campos de atuação. É papel do psicólogo na 

escola, tanto com práticas de intervenções, no que tange aos processos de ensino aprendizagem, 

bem como realizando um trabalho conjunto com a equipe pedagógica nos processos de 

elaboração, avaliação, implantação de políticas educacionais, entre outras práticas dentro da 

escola. Já a atuação do licenciado em psicologia, conforme presente na regulamentação da 

profissão, bem como nas discussões atuais, é voltado para a docência, com a socialização dos 

saberes psicológicos em sala de aula (MACHADO,2016). 

Com a Lei de Diretrizes e Bases para a Educação Nacional (LDB), de n° 9394/96, que 

regulamenta o sistema educacional brasileiro tanto na educação básica, como no ensino 

superior, para os cursos de graduação essa lei estabeleceu as Diretrizes Curriculares Nacionais 

(DCNs), que representam orientações no planejamento curricular. No final de 2019, foi 

publicado um documento oficial, um parecer que a prova a revisão das DCNs em psicologia, e 

aprovado em fevereiro de 2020, aguardando homologação (1071/2019). Nesse documento 

consta além de princípios orientadores fundamentais, como: formação presencial e generalista, 

inclusão, direitos humanos, bem como, possui direcionamentos para a formação e atuação do 

professor em psicologia. 
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Muitas insatisfações da classe de psicólogos sobre a forma de atuação tradicional, com 

práticas voltadas apenas para orientação vocacional, aconselhamento psicológico, contribuiu 

para que pensasse em formas mais éticas e críticas de atuar com a psicologia escolar, e no ano 

de 1990, com a criação da Associação Brasileira de Psicologia Escolar e Educacional 

(ABRAPEE), essas discussões ganharam mais apoio. No ano 2000, um importante projeto de 

lei que dispõe sobre a prestação de serviço de psicologia e de assistência social nas escolas, 

levanta reflexões e discussões para necessidade desses profissionais na rede pública de ensino. 

O presente projeto de lei do ano 2000, se transformou em lei ordinária de n° 13.935 no ano de 

2020, representando um grande avanço para a psicologia. e atuação nesses ambientes podem 

auxiliadas pelo documento: As referências técnicas para a atuação do psicólogo na educação 

básica publicado em 2019, importante documento oficial, que auxilia os profissionais da 

psicologia que atuarão no ambiente escolar. 

Diante dos documentos analisados, viu-se que há uma forte aproximação entre os 

campos da psicologia escolar e licenciatura em psicologia. Sendo essa última, com uma história 

multifacetada (MRECH, 2013). A falta de clareza sobre a formação e atuação do licenciado em 

psicologia, contribui para que se enxergue sua prática como a mesma do psicólogo escolar, por 

esse motivo se faz cada vez mais necessário pesquisas nesse âmbito para ajudar a traçar um 

comparativo nesses campos de atuação.  A psicologia escolar, tem caráter de intervenção 

psicológica, e o professor de psicologia caráter formador e fomentador. 

  O papel do ensino do ensino da disciplina de psicologia 

na escola é de caráter educativo social, formador e fomentador que traz, 

no cerne de suas intenções e discussões, a problematização de questões 

que são objeto de estudo da psicologia como ciência. A psicologia 

escolar cabe a tarefa de intervenção psicológica propriamente dita 

(MACHADO, 2016, p. 105). 

Dado esses apontamentos sobre legislações importantes no campo da psicologia, da 

psicologia escolar da licenciatura em psicologia correlacionados com regulamentações no 

campo da educação, é possível reafirmar como essas áreas se retroalimentam, além que é 

possível identificar os documentos oficiais que regulamentam e orientam sobre a formação e 

atuação desses profissionais em ambientes educativos, possibilitando posteriormente possíveis 

pesquisas que buscam traçar um comparativo entre a psicologia escolar e a licenciatura em 
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psicologia,  da parte teórica com a prática, possibilitando uma configuração de uma identidade 

mais sólida.  

  

4. Considerações finais 

Os saberes da psicologia e da educação se encontram historicamente desde o período 

colonial, e pensar nessas relações existentes se faz necessário para compreender pressupostos 

sobre a formação e atuação dos profissionais nessas áreas. Com base nas análises dos 

documentos oficiais dessas áreas, pode-se compreender as relações existentes entre o 

profissional da área de licenciatura em psicologia e o psicólogo escolar, no que diz respeito a 

formação. Porém, com a através dos materiais consultados evidencia que há diferenças nas 

formas de atuação, contribuindo para uma identidade difusa desses profissionais. 

Espera-se que com esse estudo, possa instigar mais pesquisas nessas área de licenciatura 

em psicologia e psicologia escolar, de modo a aprofundar as pesquisas, e produzir mais 

conteúdo sobre essas práticas. Traçando o comparativo em que é papel do psicólogo escolar 

uma prática psicológica dentro do contexto escolar, e do licenciado em psicologia, um 

socializador dos conhecimentos produzidos na academia. 
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Resumo 

Este trabalho é fruto de uma experiência da disciplina de Estágio Supervisionado em 

Formação do Professor de Psicologia I, que ocorreu por meio do Ensino Remoto Emergencial 

(ERE), devido à pandemia da COVID-19. As atividades foram realizadas na Universidade 
Federal de Goiás, na disciplina de Psicologia da Educação I, ministrada nos cursos de 

Licenciatura em Música, Química e Matemática. O objetivo do artigo é refletir sobre o estágio 

desenvolvido sob o modelo de Ensino Remoto Emergencial e seus impactos na formação do 

estudante de psicologia. Enquanto metodologia, foi feita observação participante, coleta de 
dados através de formulários e estudos de documentos que regem os cursos acompanhados. 

Como resultados, pôde-se perceber com maior ênfase impactos no aspecto emocional que 

influenciam no processo de aprendizagem. É possível pensar em novas possibilidades na 
formação da identidade docente. Por fim, é preciso repensar essas questões futuramente, visto 

que a pandemia ainda não terminou.  

 

Palavras-chave 

Estágio. Licenciatura. Psicologia. ERE. 
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Este artigo é resultado de experiências vivenciadas na disciplina de “Estágio 

Supervisionado em Formação do Professor de Psicologia I” do curso de Psicologia da 

Universidade Federal de Goiás (UFG). Inicialmente, as atividades iriam ocorrer em parceria 

com a Secretária Municipal de Educação, nos Centros Municipais de Educação Infantil 

(CMEIs) no município de Goiânia, porém, houve uma série de modificações do planejamento 

inicial, devido à pandemia da Covid-19. Tendo isso, o estágio foi realizado de modo remoto, 

em decorrência da implementação do Ensino Remoto Emergencial (ERE). Dessa forma, 

passou-se a acompanhar disciplinas nos cursos de licenciatura do nível superior da UFG. 

Alguns participaram da disciplina de Psicologia da Educação I, enquanto que outros colegas 

ficaram com a Psicologia da Educação II.  

Um estagiário ficou responsável por acompanhar a disciplina no curso de Licenciatura 

em Música que ocorreu junto com o curso de Química. Enquanto a outra turma é da 

Licenciatura em Matemática. Ambas na Universidade Federal de Goiás no semestre 2020/1 

porém todas as aulas foram através da Plataforma Google Meet. Na turma da Música, as aulas 

ocorreram todas às sextas-feiras, das 19 hs às 21 hs. Na disciplina constavam 13 discentes 

matriculados, e 43 alunos na Química. Na Matemática as aulas eram ministradas às quintas 

feiras das 20:30 hs às 22:00 hs contando com 16 discentes, sem desistentes.  

O trabalho tem por objetivo geral discutir sobre os impactos do Ensino Remoto 

Emergencial na formação do estagiário de Licenciatura em Psicologia. E por objetivos 

específicos, discorrer sobre o atual cenário pandêmico. Além do mais, é importante apresentar 

a licenciatura em psicologia e adentrar nos princípios do estágio docência como importante 

campo de conhecimento da formação de futuros professores.  

 

2. Metodologia  

 Em relação à metodologia, o trabalho tem caráter qualitativo. Para sua realização foram 

feitas observações-participantes, reflexões sobre a experiência docente e coleta de dados por 

meio de um formulário online com os alunos. Convém pontuar que uma das professoras 

regentes das disciplinas foi a mesma para ambos estagiários, ficando as turmas de Música e 

Química com duas docentes. O conteúdo da disciplina, em todas as turmas, foi dividido em 3 

unidades. A primeira foi para discutir sobre a epistemologia da psicologia e sua formação no 

campo científico. De forma breve, foi apresentado os primórdios da psicologia até sua 
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formalização como profissão e ciência. A segunda unidade seguiu com os fundamentos do 

behaviorismo e a contribuição da teoria para a educação, enquanto que na terceira unidade foi 

estudado os princípios da psicanálise e sua contribuição para a educação.  

A atividade do estágio previa, dentre outras atividades, que algumas aulas fossem 

ministradas pelos estagiários. Os temas das aulas ficaram a critério dos mesmos e foi sugerido 

que fosse dada uma aula sobre cada uma das três unidades, sendo que a aula da primeira unidade 

foi dada em conjunto com a professora supervisora. Essa orientação não limitou a participação 

dos estagiários em outros momentos. Além do mais, para a elaboração do relatório de estágio, 

bem como deste trabalho, foi realizada pesquisa bibliográfica que desse suporte para 

fundamentação teórica. Foram utilizados artigos científicos discutidos durante a disciplina de 

Estágio I.   

 

3. Resultados e Discussão 

O Estágio Docência é um campo fundamental para a formação de futuros professores. 

Lima e Pimenta (2006) atribuem a esse campo de conhecimento um status epistemológico, que 

busca superar sua redução à uma atividade de prática instrumental. Assim, o estágio não pode 

ser visto como uma dualidade, teoria ou prática, mas sim como teoria e prática. Sobre isso, Reis 

(2015) aponta que é comum em instituições de ensino atribuir pouco valor ao estágio, sendo 

visto, infelizmente, apenas como componente curricular obrigatório técnico, destituindo o 

campo como propulsor de discussões fundamentais, relacionando teoria e prática.  O estágio é 

o elo entre campo de trabalho profissional e de formação, que possibilita intervenções, reflexões 

e também pesquisa.  

Em relação à identidade do docente, Pimenta (1999) desconstrói a noção de que a figura 

do professor é apenas de um reprodutor de conhecimentos. Para ela, o professor é também 

produtor deste. Para isso, ela chama a atenção para a formação continuada no processo de 

construção da identidade do docente. Ainda sobre a questão,  a autora completa que a profissão 

não pode ser encarada como burocrática, de caráter técnico-mecânico, visto que a natureza do 

trabalho é contribuir para o processo de humanização dos alunos historicamente situados. 

Assim, espera-se da licenciatura a mobilização de conhecimentos da teoria da educação e da 

didática para a compreensão do ensino dentro de uma realidade social, no qual o docente seja 

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
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capaz de investigar sua própria prática e fazer da construção de identidade um processo 

contínuo. 

Sobre a Licenciatura em Psicologia, Pandita-Pereira e Sekkel (2012) levantam a 

importância de tratar sobre a licenciatura nesse campo, uma vez que a Psicologia tem muito a 

contribuir com a educação, desconstruindo a noção de que não existe campo de atuação para o 

profissional licenciado. Também é trazida a possibilidade de atuação no Ensino Médio 

Profissional por meios dos Institutos Federais de Ciência e Tecnologia (IFs). Ainda sobre esse 

ponto, a licenciatura em Psicologia é um desafio, que só aumenta diante do ERE. Entretanto, é 

um desafio que vem sendo aceito por muitas pessoas. Assim, enquanto estagiários dessa área, 

comparecer em outros cursos de licenciatura foi de suma importância, visto que colaborou na 

divulgação do curso e acentuou a nossa importância no campo da educação. Dessa forma, esse 

foi um resultado positivo da experiência do estágio remoto.  

Em se tratando dos impactos na formação do estagiário de licenciatura em psicologia, 

tendo como base estudos levantados, é possível trazer como um dos primeiros impactos na 

formação do estagiário, o receio de perder toda a experiência do estágio presencial. Uma vez 

que esse é um momento essencial na formação de qualquer estudante, no qual é feita articulação 

da teoria com a prática.  

No entanto, o que a experiência nos mostrou foi que vivenciamos uma prática, de modo 

que articulamos a mesma com a teoria, só que de outro modo, certamente, do que teria sido no 

modo presencial. Durante o estágio, tivemos reuniões com orientadoras e supervisoras de 

estágio. Fomos incluídos no planejamento de aulas, na condução delas, na elaboração e correção 

de atividades. Acompanhamos todas as aulas e éramos sempre convidados a participar. Esse 

processo foi muito importante e enriquecedor. Uma vez que se mostrou a única possibilidade 

diante do contexto.  

A relação aluno e professor/estagiário precisou ser remodelada e nesse processo de 

interação, o que se pode perceber é que a maioria dos alunos, sequer ligaram as câmeras, apesar 

dos estímulos. As atividades avaliativas eram elaboradas para o desempenho de um raciocínio 

crítico, no qual o estudante pudesse articular o conteúdo estudado com a realidade, mas muitos 

se mantiveram num senso comum e pareciam pouco se importar com a proposta. Apenas depois 

de decorrido um tempo é que houve um pouco mais de participação, mas ainda assim pequena. 
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Sobre a formação de identidade docente é inegável que os efeitos da pandemia nos 

atravessam emocionalmente, socialmente e nos convoca a uma nova forma de experiência com 

o estágio. Nessa perspectiva, a identidade docente construída a partir dessa experiência revelam 

relações vivenciadas nesse contexto e disso decorrem os comentários dentro de sala de aula 

sobre as perdas, a saudade, e as angústias que estão presentes nessa conta, do que foi viver uma 

pandemia.   

Outro ponto importante que apareceu nas discussões com os estudantes e nas reuniões, 

foi a questão do sofrimento presente neste período de pandemia. Desdobrando um pouco sobre 

esses impactos, é possível pensar essa questão a partir de S. Freud (1930/2010), quando ele 

aponta que aquilo que é externo ao Eu pode causar sofrimento e desprazer. E que existem três 

principais fontes de sofrimento ao ser humano: a decadência do corpo, o mundo externo com 

suas forças inexoráveis e a relação com os outros seres humanos. E a pandemia é algo que nos 

atinge, e que coloca em risco não só a nossa vida, mas também a de quem amamos. Um 

fenômeno como esse expõe a fragilidade do ser perante o mundo e pode causar grande 

sofrimento.  

A experiência também permitiu levantar algumas questões que até o momento não é 

possível responder, mas que vale a pena marcar aqui para a continuidade da pesquisa. Por 

exemplo, o que fez com que os estudantes não ligassem as câmeras, eles estavam atentos, 

compreendiam o que estava sendo dito e até que ponto a pandemia compareceu em sala de aula. 

Esses questionamentos são importantes para serem levados adiante.  

Por fim, o que se pôde notar a partir dos dados coletados por meio dos formulários, foi 

que em ambas as turmas, a maioria são homens, jovens que estão entre os seus 19 e 25 anos, 

cursando a primeira graduação. A maioria dos estudantes exerce outro tipo de função, além de 

estudante. Sobre o uso das tecnologias, o notebook é o instrumento que a maior parte utiliza 

para acompanhar as aulas, sem a necessidade de dividi-lo com outras pessoas de sua casa. Na 

Matemática, metade considera sua internet boa, enquanto que na Música, o que predomina é a 

de qualidade regular. Apesar de um baixo número de pessoas ter uma internet ruim, não é algo 

desconsiderável, uma vez que muitos estudantes entravam e saíam constantemente da sala, pois 

a internet caia. Isso certamente tem um impacto considerável no acompanhamento das aulas. 

Quanto à compreensão dos alunos sobre o ERE, o que mais apareceu foi que está sendo mais 

difícil se comparado ao presencial. E também que o cansaço é maior.  
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4. Considerações finais 

Este trabalho se mostrou de grande importância acadêmica na formação dos 

licenciandos de psicologia, num crítico contexto de saúde pública que gerou graves 

consequências econômicas e políticas no mundo. Sentir falta e angústia por não ter tido a 

experiência presencial foi iminente. Mas, ao mesmo tempo, poder ter tido essa experiência 

remotamente contribuiu consideravelmente na formação da identidade docente, assim como na 

formação de futuros professores de psicologia.  

A curto prazo é difícil inferir sobre qual direção esses impactos vão tomar na vida dos 

estagiários que passaram por essa experiência, mas com certeza, a identidade profissional 

daqueles que experienciaram esses momentos ficarão marcados por muitas emoções que foram 

vivenciadas neste período. As questões provocadas ao longo do trabalho ficam como 

possibilidades para o futuro, uma vez que muito provavelmente o mundo mudará bastante 

depois dos anos de 2020 e 2021, o que coloca em movimento as questões da formação e do 

aprendizado.  

Por fim, temos a compreensão de que muitas perguntas levantadas precisam de mais 

tempo para serem elaboradas. Portanto, muitas discussões ainda virão abordando esses pontos 

de diferentes modos. O futuro é incerto, entretanto, podemos imaginar que o uso das tecnologias 

no contexto da sala de aula tende a aumentar a cada dia. Estudos como este apontam quais 

caminhos podem ser seguidos para atenuar os impactos na formação dos estagiários ou mesmo 

propiciar um espaço formativo consolidado e mediado por essas tecnologias. O estágio já é um 

ambiente de inseguranças e angústias e quando atravessado por tantas questões como as trazidas 

aqui não deixa de ser uma experiência robusta de formação. 

 

5. Referências 

FREUD, S. O Mal-Estar na Civilização. In. Obras Completas, volume 18. O Mal-Estar na 

Civilização, Novas Conferências Introdutórias à Psicanálise e Outros Textos (1930-1936).  

Tradução de Paulo Cesár de Souza. São Paulo: Companhia das Letras, 2010.  

 

LIMA, Maria Socorro Lucena; PIMENTA, Selma Garrido. ESTÁGIO E DOCÊNCIA: 

DIFERENTES CONCEPÇÕES. Poíesis Pedagógica, v. 3  n.3 e 4 p. 5-24, 2006. Disponível 

em: https://www.revistas.ufg.br/poiesis/article/view/10542 Acesso em: 12 nov. 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
https://www.google.com/search?safe=active&bih=828&biw=1229&rlz=1C1ASUM_enBR893BR893&hl=pt-BR&sxsrf=ALeKk01O70XQMtkPNm1FZBO563thV7SHeQ%3A1613151279331&ei=L7wmYNHeE5ux5OUPx_S4cA&q=faculdade+de+educa%C3%A7%C3%A3o+ufg+endere%C3%A7o+e+telefone&oq=faculdade+de+educa%C3%A7%C3%A3o+ufg&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAEYADIECCMQJzIICAAQxwEQrwEyBggAEAUQHjIGCAAQBRAeMgYIABAIEB4yBggAEAgQHjIGCAAQCBAeMgIIJjoHCCMQsAMQJzoHCAAQRxCwAzoKCAAQxwEQrwEQDToICAAQCBAHEB46CAgAEAcQBRAeUMrWClj25wpg4voKaAJwAngAgAGBAogBsweSAQMyLTSYAQCgAQGqAQdnd3Mtd2l6yAEJwAEB&sclient=gws-wiz
https://fe.ufg.br/
https://www.revistas.ufg.br/poiesis/article/view/10542


334 

 

 

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/ 

PANDITA-PEREIRA, Angelina; SEKKEL, Marie Claire. Possibilidades de atuação para o 

licenciado em Psicologia nas Etecs. Psicol. cienc. prof. vol.32 no.4 Brasília  2012. Disponível 

em: https://www.scielo.br/scielo.php?pid=S1414-

98932012000400015&script=sci_arttext&tlng=pt Acesso em: 13 nov. 2020. 

 

PIMENTA, Selma Garrido. Formação de professores: identidade e saberes da docência. In: 

PIMENTA, Selma Garrido. (Org). Saberes pedagógicos e atividade docente. São Paulo: 

Cortez Editora, 1999. p. 15-34.  

 

REIS, Sandra Regina dos. ESTÁGIO SUPERVISIONADO NO CURSO DE PEDAGOGIA A 

DISTÂNCIA: APROXIMAÇÕES E DIFERENÇAS DO ENSINO PRESENCIAL. 2015. 220 

f. Tese (Doutorado em Educação) – Universidade Estadual Paulista ―Júlio de Mesquita 

Filho‖ - Faculdade de Ciências e Tecnologia, Presidente Prudente/SP, 2015. Disponível em: 

https://repositorio.unesp.br/bitstream/handle/11449/133945/reis_sr_dr_prud.pdf?sequence=3

&isAllowed=y Acesso em: 12 nov. 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
https://www.google.com/search?safe=active&bih=828&biw=1229&rlz=1C1ASUM_enBR893BR893&hl=pt-BR&sxsrf=ALeKk01O70XQMtkPNm1FZBO563thV7SHeQ%3A1613151279331&ei=L7wmYNHeE5ux5OUPx_S4cA&q=faculdade+de+educa%C3%A7%C3%A3o+ufg+endere%C3%A7o+e+telefone&oq=faculdade+de+educa%C3%A7%C3%A3o+ufg&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAEYADIECCMQJzIICAAQxwEQrwEyBggAEAUQHjIGCAAQBRAeMgYIABAIEB4yBggAEAgQHjIGCAAQCBAeMgIIJjoHCCMQsAMQJzoHCAAQRxCwAzoKCAAQxwEQrwEQDToICAAQCBAHEB46CAgAEAcQBRAeUMrWClj25wpg4voKaAJwAngAgAGBAogBsweSAQMyLTSYAQCgAQGqAQdnd3Mtd2l6yAEJwAEB&sclient=gws-wiz
https://fe.ufg.br/
https://www.scielo.br/scielo.php?pid=S1414-98932012000400015&script=sci_arttext&tlng=pt
https://www.scielo.br/scielo.php?pid=S1414-98932012000400015&script=sci_arttext&tlng=pt
https://repositorio.unesp.br/bitstream/handle/11449/133945/reis_sr_dr_prud.pdf?sequence=3&isAllowed=y
https://repositorio.unesp.br/bitstream/handle/11449/133945/reis_sr_dr_prud.pdf?sequence=3&isAllowed=y


335 

 

 

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/ 

SOBRE O “NÃO-LUGAR” DO NEGRO: 

CONTRIBUIÇÕES CRÍTICAS À ACADEMIA17
 

Eixo 6 – A formação do(a) psicólogo(a). 

 

Lucas Passos de Moura, UFG, lucasmoura@discente.ufg.br 

 Priscilla Melo Ribeiro de Lima, UFG, primlima@ufg.br  

 

Resumo 

Reunião de dados gerados até o momento da pesquisa acerca de dois principais temas: 

“racismo” e “psicologia”. Dessa maneira, este estudo crítico se guia pela noção de “não-lugar” 

imposta à parcela negra da nossa população e pretende traçar críticas quanto a insensibilidade 
da academia às problemáticas de suas próprias contradições na nossa sociedade multirracial. 
 

Palavras-chave 

Racismo. Academia. Psicologia. Psicanálise. Teoria Crítica.  

 

1. Introdução 

Esta apresentação exibirá uma parte dos dados gerados até o momento 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). Por 

conseguinte, a exposição atual consiste no resultado de uma revisão bibliográfica de material 

teórico acerca de dois principais temas: “racismo” e “psicologia”. Sendo continuação de uma 

pesquisa anterior — “Lima Barreto: Recordação e Transgressão em escritos autobiográficos” 

(2019-2020), o presente trabalho tem como tema a noção de “não-lugar” impingido às pessoas 

negras na sociedade brasileira; lugar à margem da valorização social, política e cultural 

(NASCIMENTO, 1978/2016).  

Assim, intentando apresentar a parcela de revisão teórica dos dados gerados até o 

momento, temos como objetivo amplo da exposição: aprofundar na compreensão do “não-

lugar” do negro na sociedade brasileira como um locus de resistência e luta, tendo como aporte 

                                                
17 O presente trabalho recebeu apoio do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, 

CNPq, Brasil.  
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teórico a psicanálise freudiana, a teoria benjaminiana e a produção crítica de autores do 

pensamento afrodiaspórico. Ao cabo, este trabalho pretende traçar uma avaliação quanto à 

insensibilidade da academia às problemáticas de nossa sociedade multirracial (em específico o 

racismo) e às suas próprias contradições, como espaço de reprodução e manutenção da opressão 

racista. 

2. Metodologia 

Para a construção deste trabalho, realizamos respectivamente:  

(1) Uma revisão dos textos psicanalíticos, textos benjaminianos e de comentadores 

contemporâneos que tratem da temática a fim de compreender as possíveis contribuições da 

psicologia aos debates em torno do racismo. Os descritores deste momento foram: exclusão 

social, memória, esquecimento, Eu ideal, Ideal do Eu, sofrimento social, elaboração. 

(2) Estudo de críticas afrodiaspóricas quanto ao racismo nas sociedades ocidentais, 

recorrendo a autores como: Franz Fanon, Grada Kilomba, Audre Lorde, Abdias do Nascimento 

e Kabengele Munanga; para, assim, compreendermos as críticas já existentes ao racismo. 

(3) Articulação dos dados gerados com a leitura dos textos, tendo em vista a crítica 

quanto à academia e a sua insensibilidade a assuntos como o racismo na nossa sociedade 

multirracial. Além disso, pretendíamos reconhecer do “não-lugar” imposto às pessoas negras 

(primeiramente visto como estigma) como um locus de resistência e de combate. 

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 

O processo de colonização no Brasil e o tráfico de escravizados durante os séculos XVI 

a XIX construíram um modo de organização social muito específico e que, ainda hoje, se 

reproduz enviesado na aparente modernização e na égide da ideia de “democracia racial” 

(NASCIMENTO, 1978/2016). Segundo Munanga, em Negritude: Usos e sentidos (2020), a 

concepção do “negro” como raça é uma armadilha ideológica produzida e endossada 

inicialmente pelo catolicismo, pelas filosofias antropocentristas e, posteriormente, pela ciência 

positivista. A finalidade desta armadilha seria a de oprimir as diversas tribos e nações africanas, 
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as reduzindo a um só caractere físico e o incorporando no vocabulário e no senso comum da 

civilização ocidental como sinônimo de “abjeto”, “desprezível”, “sensível” e, acima de tudo, 

“incivilizado”. 

Os desdobramentos disso na nossa organização social são sutis e naturalizados. 

Encontramos um exemplo específico e evidente disto em falas cotidianas: comumente falamos 

“tornar mais claro”, “não está claro”, “esclarecer”; todas essas falas remetem a um projeto 

intelectual, o iluminismo, que pretendia libertar o homem dos seus medos por meio da razão. 

Contudo, como Munanga (2020) destaca, foi este projeto que abraçou a desumanização de 

humanos racializados, inclusive e maiormente o povo africano em África e em diáspora: 

 

No século XVIII, era de se esperar que os grandes pensadores iluministas, 

criando uma ciência geral do homem, contribuíssem para corrigir a imagem 

negativa que se tinha do negro. Pelo contrário, eles apenas consolidaram a 

noção depreciativa herdada das épocas anteriores. Nesse século, elabora-se 

nitidamente o conceito da perfectibilidade humana, ou seja, do progresso. Mas 

o negro, o selvagem, continuava a viver, segundo esses filósofos, nos 

antípodas da humanidade, isto é, fora do circuito histórico e do caminho do 

desenvolvimento. Sexualidade, nudez, feiura, preguiça e indolência 

constituem os temas-chave da descrição do negro na literatura científica da 

época (p. 27). 

Por meio deste paradigma eurocêntrico, todo o conhecimento, toda a cultura e toda a 

riqueza de diversos povos africanos foram condensados e desvalorizados. É possível perceber, 

desta maneira, que o projeto iluminista que ainda vigora em nosso pensamento ocidental 

alinhava-se às demandas do Capitalismo ascendente, e sustentava, com um discurso ideológico 

cientificista, uma hierarquia de raças e de saberes. Frente a esta hierarquização, há as 

considerações de pensadores críticos quanto ao colonialismo, próximas da tentativa de “escovar 

a história a contrapelo”, como trata Benjamin (1942/2016, p. 13), que consiste em perceber as 

fissuras no discurso polido e pretensamente épico da História oficial. Entender as consequências 

desse processo tão antigo que ainda perdura nas nossas estruturas sociais e psíquicas e encontrar 

as suas contradições é garantir a possibilidade de autonomia para a nossa população brasileira 

multirracial (NASCIMENTO, 1978/2016). 

Um dos fatores críticos que figura a manutenção da opressão racista é a invisibilidade 

de temas e saberes concernentes ao povo africano em diáspora. Herdeiro direto da concepção 
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iluminista de saber, o viés acadêmico e os principais interesses que circulam na academia 

remontam a um epistemicídio e a uma tentativa de manter o locus do negro como o de oprimido 

(BERNARDINO-COSTA, J.; MALDONADO-TORRES, N.; GROSFOGUEL, R., 2020). A 

concepção do saber “universal” e as dogmáticas quanto à metodologia são, em verdade, 

atualizações da hierarquia de saberes e precisam ser reformuladas, repensadas. Bernardino-Costa, 

Maldonado-Torres e Grosfoguel (2020, p. 11-12) ressaltam: 

 

Pedra angular do eurocentrismo e do cientificismo é a formulação “Penso, 

logo existo”, de Descartes, elaborada em 1637. Duas ideias são fundamentais 

no Discurso do Método de Descartes: o solipsismo e o dualismo corpo/mente. 

Não só a certeza do conhecimento objetivo e verdadeiro é gerada a partir de 

um monólogo interno, baseado na desconfiança perante as demais pessoas, 

mas há uma desvalorização das sensações e percepções corporais como 

possíveis fontes de conhecimento válido. No momento da formulação do 

Discurso do Método, Descartes inaugura uma tradição de pensamento 

que se imagina produzindo um conhecimento universal, sem 

determinações corporais nem determinações geopolíticas. Em outras 

palavras, passa-se a acreditar que o conhecimento produzido dentro dessa 

tradição tem validade universal. Mesmo que Descartes não tenha definido 

quem é esse “eu”, não há dúvidas que ele se refere ao homem europeu, mais 

especificamente àquele encontrado acima dos Montes Pireneus, como 

argumentaria Hegel no princípio do século XIX (grifo nosso).  

O que encontramos na academia, como sujeitos negros, é uma resistência e negação 

metódica quanto aos assuntos que desviam das teorias correntes e hegemônicas, e de um saber 

centrado no que é produzido em países ditos de primeiro mundo (BERNARDINO-COSTA, J.; 

MALDONADO-TORRES, N.; GROSFOGUEL, R., 2020). Como Fanon percebe em Pele 

Negra, Máscaras Brancas (1952/2020), há uma restrição e objetificação da potencialidade do 

negro — intelectual, humana, cultural – e para alcançar o status de “humano”, de “comum”, há 

um embranquecimento inegável que deixa marcas profundas no modo como o sujeito negro se 

percebe e experimenta o mundo. A supercompensação por meio do intelecto, a diminuição de 

si próprio e de suas origens e a procura por parceiros brancos são alguns dos meios encontrados 

pelos sujeitos negros a fim de se embranquecer (FANON, 1952/2020; SOUZA, 1983). 

Compreendemos, aqui, que o colonialismo marcou e ainda marca definitivamente a 

subjetivação nas sociedades ocidentais — tanto nas antigas metrópoles, quanto nas antigas 

colônias, e determina qual conhecimento é ou não validado. 
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Kilomba, em Memórias da Plantação (2020), aborda a solidão das pessoas negras na 

academia e a impossibilidade de se reconhecer, como sujeito negro, nas produções acadêmicas. 

Na esteira de Fanon (1952/2020), a teórica percebe que o sujeito negro se encaixa no lugar de 

“Outro” e também, no de “Outridade”: 

 

o sujeito negro torna-se não apenas a/o “Outra/o” – o diferente, em relação ao 

qual o “eu” da pessoa branca é medido –, mas também “Outridade” – a 

personificação de aspectos repressores do “eu” do sujeito branco. Em outras 

palavras, nós nos tornamos a representação mental daquilo com o que o sujeito 

branco não quer se parecer (p, 38). 

Retornamos à dicotomia colonialista assinalada por Munanga (2020), a que preza pelo 

conhecimento “polido”, “civilizado”, “ilustrado”, “esclarecido” e que protela aquele produzido 

por pessoas negras. Kilomba ainda ressalta: 

 

Como acadêmica, por exemplo, é comum dizerem que meu trabalho acerca do 

racismo cotidiano é muito interessante, porém não muito científico. Tal 

observação ilustra a ordem colonial na qual intelectuais negras/os residem: 

“Você tem uma perspectiva demasiado subjetiva”, “muito pessoal”; 

“muito emocional”; “muito específica”; “Esses são fatos objetivos?”. Tais 

comentários funcionam como uma máscara que silencia nossas vozes assim 

que falamos. Eles permitem que o sujeito branco posicione nossos discursos 

de volta nas margens, como conhecimento desviante, enquanto seus discursos 

se conservam no centro, como a norma. Quando elas/eles falam é científico, 

quando nós falamos é acientífico. (2020, p. 51-52, grifo nosso). 

A insensibilidade da academia quanto à problemática do racismo é, ademais, um 

aspecto da negação dos sujeitos que a compõe (KILOMBA, 2020). Essa negação impossibilita 

o diálogo e tolhe as possibilidades de desenvolvimento dos sujeitos oprimidos; cristalizam-nos 

em “vitimistas” ou “exagerados”, por exemplo. A elaboração do trauma ocasionado — em 

termos benjaminianos, o esquecimento (1942/2016), é impossibilitado. É assim que a opressão 

racista se mantém, afirma Kilomba: 

Negação (denial em inglês, no sentido de recusa) é um mecanismo de defesa 

do ego que opera de forma inconsciente para resolver conflitos emocionais 

através da recusa em admitir os aspectos mais desagradáveis da realidade 

externa, bem como sentimentos e pensamentos internos. Essa é a recusa em 

reconhecer a verdade. (KILOMBA, 2020, p. 43, grifo nosso). 
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Audre Lorde destaca, entretanto, que “as ferramentas do senhor nunca derrubarão a 

casa-grande” (2019, p. 137). Isto significa que o ponto de virada e, igualmente, o ponto de 

combate seria, primeiramente, a assunção do ser “negro”. Assumir a própria negritude faz parte 

de um processo de humanização e de resistência que destrói e reconstrói o conceito do que é 

“civilizado”. Possibilita, ainda, novas formas de conhecimento e novas formas de “ser” na 

academia, afastando-se do ideal eurocêntrico/branco. É abrir mão de uma identificação pelo 

negativo e o lançar mão de uma crítica. Nesse sentido, Kilomba faz o seguinte relato: 

 

Quando frequentava a universidade, lembro-me de ser a única aluna negra no 

departamento de psicologia, por cinco anos. Entre outras coisas, aprendi 

sobre a patologia do sujeito negro e também que o racismo não existe. Na 

escola, lembro de crianças brancas sentadas na frente da sala de aula, enquanto 

as crianças negras se sentavam atrás. De nós, dos fundos da sala, era exigido 

que escrevêssemos com as mesmas palavras das crianças da frente “porque 

somos todos iguais”, dizia a professora. Nos pediam para ler sobre a época 

dos “descobrimentos portugueses”, embora não nos lembrássemos de termos 

sido descobertas/os. Pediam que escrevêssemos sobre o grande legado da 

colonização, embora só pudéssemos lembrar do roubo e da humilhação. 

E nos pediam que não perguntássemos sobre nossos heróis e heroínas de 

África, porque elas/eles eram terroristas e rebeldes. Que ótima maneira 

de colonizar, isto é, ensinar colonizadas/os a falar e escrever a partir da 

perspectiva do colonizador. (KILOMBA, 2020, p. 65, grifo nosso). 

A partir do reconhecimento do “não-lugar”, como locus de resistência e luta, podemos 

(re)criar espaços e ideais que há tanto perduram oprimindo e silenciando. É o escrever/existir 

como ato político: 

 

Escrever este livro foi, de fato, uma forma de transformar, pois aqui eu não 

sou a “Outra”, mas sim eu própria. Não sou o objeto, mas o sujeito. Eu sou 

quem descreve minha própria história, e não quem é descrita. Escrever, 

portanto, emerge como um ato político (…) enquanto escrevo, eu me torno a 

narradora e a escritora da minha própria realidade, a autora e a autoridade na 

minha própria história. Nesse sentido, eu me torno a oposição absoluta do que 

o projeto colonial predeterminou. (KILOMBA, 2020, p. 27-28).  

4. Considerações finais 

Reconhecemos o espaço acadêmico como um lugar de reprodução de opressões 

racistas, tendo suas origens históricas determinadas pelo projeto colonialista. Dessa maneira, o 
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iluminismo como arcabouço do pensamento ocidental, contribuiu e continua contribuindo para 

a sutil dicotomia “preto” (ruim, incivilizado, sensível) e “branco” (bom, civilizado, científico). 

A assunção da negritude (do “não-lugar”) e as transformações sociais e intelectuais provocadas 

por essa aceitação são uma saída para repensarmos e mudarmos a insensibilidade que 

encontramos na academia quanto ao racismo e as problemáticas ocasionadas por este na nossa 

sociedade multirracial. Por fim, compreendemos também como o locus do negro (de resistência 

e de luta) possibilita a permanência de estudantes racializados em um ambiente tão hostil como 

o da academia. 
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PAINEL NARRATIVAS MARGINAIS: RESISTÊNCIA E POTÊNCIAS 
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Painel com a temática “Narrativas Marginais”, apresentado como Pré-Congresso, 

organizado pela Profª Drª Priscilla Melo Ribeiro de Lima. Priscilla Lima é doutora em 

Psicologia Clínica e Cultura pela Universidade de Brasília (UnB), docente do Curso de 

Psicologia da Faculdade de Educação da Universidade Federal de Goiás (UFG) e do Programa 

de Pós-graduação em Psicologia da Faculdade de Educação da UFG. Coordena o Grupo de 

Estudos e Pesquisa sobre Narrativas marginais, e o Grupo de leituras Laboratório de Literatura 

(LabLit). Atualmente pesquisa sobre discurso, identidade e resistência em narrativas de vida 

utilizando os aportes teóricos da psicanálise, psicossociologia e análise do discurso; e sobre 

narrativas de vida, literatura e psicanálise.  
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Resumo 

Este estudo busca oferecer uma leitura crítica acerca de alguns aspectos da obra gótica 

Frankenstein (1818/2003), de Mary Shelley, a partir da temática do abjeto, conceito 
psicanalítico desenvolvido por Kristeva (1982), e suas conexões com as construções sociais 

freudianas. Para isso, seguindo preceitos que orientam a relação psicanálise e literatura em 

prol de uma leitura que crie pontes teóricas e simbólicas e sustente os limites dos dois campos, 

utilizamos as formulações Ricœurianas de mimesis I, II e III. O fio condutor da análise é a 
potência e a agência do abjeto, que cria tensão constante entre a margem e o centro. Essa 

característica aponta para a construção de um entre-lugar fronteiriço que torna possível a 

criação de um espaço de resistência. Encontramos reverberações dessa subversão do discurso 
a partir do signo da marginalidade no trabalho de escritoras de horror dos séculos XVIII e 

XIX, em especial Mary Shelley.  

 

Palavras-chave 

Abjeto. Discursos de resistência. Psicanálise e literatura. Autoria feminina. 

 

1. Introdução 

Esse trabalho busca oferecer uma leitura de Frankenstein (1818/2003), de Mary Shelley, 

romance gótico de autoria feminina do século XIX. O fio condutor do estudo são as 

manifestações do abjeto encontradas no romance, e que parecem possibilitar a construção de 

um discurso de resistência. Essa tese ainda não encontra amplo repertório acadêmico específico. 

Nos pautamos na obra seminal de Julia Kristeva, Powers of horror: an essay on abjection 

(1982), para reconstruirmos o caminho desenhado pela autora sobre as bifurcações do abjeto: 

seu viés individual, presente na trajetória dos sujeitos; e seu viés social, que o conecta à 

                                                
18 O presente trabalho é parte da pesquisa de Mestrado desenvolvida pela primeira autora, sob a orientação da 

segunda, e conta com o auxílio financeiro em formato de bolsa de pesquisa da Coordenação de Aperfeiçoamento 

de Pessoal de Nível Superior (Capes). 
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fragilidade dos limites e estruturas do que conhecemos como civilização, calcada na barbárie. 

A tensão constante entre as margens e o centro nos forneceu a pista de que é a partir da 

construção desse entre-lugar fronteiriço que se torna possível encontrar um espaço de existência 

e resistência. Nesse sentido, encontramos reverberações dessa subversão de discurso a partir do 

signo da marginalidade no trabalho de mulheres escritoras dos séculos XVIII e XIX.  

 O texto escolhido, Frankenstein, é uma produção gótica. É curioso pensar como a 

realidade “iluminada” pelo progresso técnico, tecnológico e econômico e pela racionalidade 

burguesa foi, de repente, transfigurada em espaços labirínticos, sombrios e lúgubres em sua 

literatura. Como questiona Monteiro (2004), algo levou a Inglaterra dos séculos XVIII e XIX, 

igualmente fascinada e consternada com os avanços da Modernidade, a ser inundada por 

histórias de horror e violência. Ameaçados pela desintegração na ordem social e política e pela 

contradição da vida moderna, surgiu uma forma de tradução simbólica dessas temáticas no 

gênero gótico (MONTEIRO, 2004). 

 Os estudos do gótico têm como sedimentada a noção de que o gênero é capaz de contar 

(ou recontar) a História (PUNTER, 2016), em uma perspectiva semelhante à de Benjamin 

(PUNTER, 2016). Assim, seu objetivo ultrapassa largamente o mero entretenimento ou a fuga 

da realidade. Pelo contrário, suas histórias têm como matéria-prima fenômenos 

contemporâneos às suas épocas, estruturados a partir de um processo descrito como 

“fantomização do Real” (p. 121), ou seja, certas convenções e padrões de distorção da realidade 

através de metáforas, imagens ou temáticas.  

Devemos lembrar, como pontua Ledoux (2007), e de forma análoga ao descrito por 

Löwy e Sayre (2015) sobre o caráter revolucionário do Romantismo, que a escrita gótica, em 

especial a de autoria feminina, não é intrinsecamente disruptiva ou crítica. Ainda que o próprio 

ato de escrita e desenvolvimento de uma carreira profissional baseada nela o sejam, existem 

exemplos de autoras góticas conservadoras, como Clara Reeve, e escritoras, como Sarah 

Wilkinson, que enfocam a experiência da classe trabalhadora em contraposição à vivência 

feminina burguesa. Boa parte dos romances góticos também propõem a desobediência e a busca 

por conhecimento de suas personagens femininas, como relembra Sá (2018).  

De forma similar ao proposto por Sá (2018), compreendemos que o gótico foi, e ainda 

é, não somente um veículo de contestação social para denúncia e crítica da realidade das 

mulheres, mas, também, forma de estabelecer algum tipo de emancipação. Faremos essa ponte 
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a partir do abjeto, conceito psicanalítico, em sua definição construída por Kristeva (1980), de 

forma a estabelecer como a resistência pôde ser expressa com a geração de criaturas 

monstruosas que fragilizam fronteiras ideológicas. Observar como o abjeto pode ser 

manifestado para mudar o olhar do centro para a margem faz com que possamos nos voltar para 

as mulheres, suas conquistas e o abalar de estruturas sociais. 

Sá (2018) afirma que as escritoras do século XVIII se valiam dos porões, dos cenários 

medievais, do sobrenatural e da loucura, fornecendo uma ampla gama de temáticas para que as 

escritoras da atualidade pudessem desenvolver suas histórias em pesadelos, alucinações e 

ambiguidades. Destacamos aqui autoras como Margaret Atwood, Octavia Butler, Angela 

Carter, Joyce Oates, Shirley Jackson, Ursula Le Guin e Toni Morrisson. O ponto que permanece 

fixo durante todo o histórico do gótico de autoria feminina, é, acreditamos, o abjeto que se abre 

como uma caixa de Pandora. 

Destacamos, entretanto, que para que uma narrativa se configure enquanto crítica da 

realidade ou de resistência, ela deve, segundo Bosi (1996), decorrer de um estado de intuição 

sobre o cerne das discussões que entremeiam o texto, e uma percepção aguda das contradições 

sociais que tensione a ideologia hegemônica. A ficção crítica, assim, ultrapassa a mera 

representação literária da realidade para se tornar o avesso dela: o oposto do discurso ideológico 

vigente. No movimento de evidenciar as contradições do real e revelar o âmago do tecido da 

vida, a escrita de resistência se transforma em algo estranho aos leitores. É difícil reconhecer 

essas escritas enquanto referentes à realidade se parecem dizer de algo que não é identificado a 

olhos nus. Exibindo os mecanismos alienantes da realidade, a escrita de resistência impele ao 

desconforto e à mudança, à “vida enquanto objeto de busca e construção” (BOSI, 1996, p. 23). 

 Esses autores e autoras conseguem expor as sutilezas da vida que escapam à grande 

parte das pessoas, já entorpecidas por suas condições. É isso que marca a narrativa de resistência 

capaz de expor e desmantelar proposições ideológicas. Ainda de acordo com Bosi (1996), a 

escrita de resistência, ainda que atada a seu contexto histórico e social, consegue transcendê-lo. 

Isso é possível devido ao potencial de transcrever aspectos sociais que extrapolam períodos 

específicos, já que advêm de condições estruturais. Essa característica é possivelmente uma das 

razões para nossa contínua estimulação e exploração de obras de outros períodos históricos que 

prosseguem ressoando e (re)criando sentidos ao longo do tempo. Indo em direção à descrição 

da potência da fantasia por Miéville (2014), conseguimos construir uma linha de pensamento 
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que conecta a relevância dos textos fantásticos (sejam eles de fantasia, horror, ficção científica, 

entre outros) e sua popularidade com sua possibilidade de evidenciar aspectos da materialidade.   

 

2. Metodologia 

Quanto a questões metodológicas, nosso estudo se insere no campo hermenêutico, em 

especial, no trabalho desenvolvido por Paul Ricœur e analisado por Gentil (2004). Nos 

atentamos especialmente ao diálogo entre literatura e psicanálise, almejando manter a tensão 

de suas fronteiras e não tropeçar em generalizações ou interpretações excessivas que, como 

pontuam Almeida et al (2013), poderiam aniquilar a potência de ambas.  

Em Para uma poética da modernidade, Gentil (2004) estabelece uma estrutura de 

compreensão de narrativas ficcionais a partir das possibilidades investigativas desenvolvidas 

por Ricœur. Em uma reelaboração do conceito aristotélico de mimesis a partir de contribuições 

de diferentes teorias e campos do saber, Ricœur criou um sistema tripartido para compreender 

as referências do discurso à realidade. Ricœur concebe que a obra de ficção não é apenas uma 

repetição ou cópia da realidade externa que a inspira, mas também não pende para o extremo 

oposto de considerá-la um exercício imaginativo sem relações com outros eventos, como que 

existente num vácuo temporal e espacial: “a dimensão narrativa é constitutiva da compreensão 

de si. Possui o caráter de ser simultaneamente histórica e ficcional” (1991/2010, p. 214).  

 O conceito de mimesis abarca o que é denominado de mimesis I, II e III, criando um 

círculo ou arco. A configuração circular da mimesis de Ricœur compreende que a narrativa 

parte de uma experiência anterior à sua criação, e na qual está embebida, e se completa e realiza 

em uma experiência posterior, que depende do leitor e do novo momento histórico, e que lhes 

dão sentido. O primeiro momento, mimesis I, segundo Gentil (2004), corresponde à realidade 

ou contexto em que a obra surge, e a qual permanece conectada. O segundo momento, mimesis 

II, é a configuração narrativa da obra propriamente dita, ou seja, a maneira pela qual a ação 

humana se desenrola no texto. A mimesis III se dá na intersecção entre o texto escrito e o mundo 

do ouvinte ou leitor, momento em que o leitor apreende o conteúdo primordial do texto, algo 

com o qual é difícil lidar, mas que promove transformação. 

É importante mencionar, também, que, ainda de acordo com Gentil (2004), em uma 

linha teórica que dialoga com o campo psicanalítico, a leitura e o estudo acadêmico de uma 

obra não devem ser meras reduções ou traduções, tentativas de comprimi-la para provar ou 
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ilustrar determinadas teorias. Na perspectiva de Ricœur, essa leitura deve ser elucidativa, atenta, 

disposta a revelar as muitas dimensões que um texto pode carregar, explicitando elementos que 

possam ajudar na compreensão de certos aspectos da experiência humana ali registrados. Isso 

significa, também, retirar o autor de seu pedestal, compreendê-lo com um sujeito de seu tempo, 

constituído e constituinte de sua materialidade, capaz de trabalhar com as ferramentas que 

possuía.  

  

3. Resultados e Discussão 

 Pensamos que as construções de Freud (1930/2010) revistas por Violante (2000) acerca 

da violência produzida pelo pacto civilizatório, agravadas pelo surgimento da Modernidade 

capitalista, parecem encontrar ecos no conceito de abjeção de Julia Kristeva. Suas formulações 

sobre o processo de abjetar se mostram essenciais para a compreensão da ambiguidade do 

processo de exclusão social de determinados grupos, em especial neste trabalho o das mulheres, 

mas, também, para o potencial de resistência e subversão do abjeto. 

 A “lembrança atual que cheira mal”, de acordo com Freud (1897/1976, p. 370), possui 

relação direta com o entendimento de que a civilização se esforça continuamente para apagar 

os rastros de sua violência, da barbárie sobre a qual é fundada. Isso remonta à discussão feita 

anteriormente sobre o gótico enquanto gênero literário e sua potencialidade de exibir, em vez 

de esconder, os fantasmas da história. Nas artes, o abjeto possui precisamente essa função: a de 

violentar os limites, a de expor a separação social entre dentro e fora, sujo e limpo, centro e 

margem. Seligmann-Silva (2005) aponta que o que o abjeto faz é reencenar esse Urspaltung 

(protocisão), o ato originário civilizatório, que se encontra na base das leis e da cultura. É a 

reencenação ad eternum do momento traumático que está por trás do processo de construção 

dos sistemas de dominação.  

À medida em que vamos nos aproximando das lembranças, das origens e do que foi 

suprimido e descartado, chegamos mais perto da compreensão de que o abjeto é limite, é 

fronteira, que gera o eu e cultura, que separa o civil do marginal, e que na escrita de Mary 

Shelley, é subvertido como criação do eu da mulher escritora a partir da figura da Criatura. 

Apesar de sua abjeção na esfera cultural e sua histórica exclusão e apagamento no campo da 

escrita e da cultura, a mulher escritora conseguiu, ao longo de séculos, se reinserir de formas 

marginais, utilizando o próprio mecanismo que as expurgou para a criação de si. O potencial 
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subversivo da abjeção, nesse caso, se deu no adentrar o território do “pai-linguagem” 

(PUNTER, 2016), da cultura e da literatura dominada por um cânone predominantemente 

masculino, branco e burguês. Dentro delas, as mulheres se fizeram ser vistas. Como relembra 

Kristeva (1982, p. 2), “de seu lugar de banimento, o abjeto não cessa de desafiar seu mestre”. 

 

4. Considerações finais 

Entendemos que Frankenstein é, sobretudo, uma história sobre poder. A análise de Punter 

(2016) defende que uma das razões para que Frankenstein se mantenha relevante na atualidade 

é o fato de que sua temática principal é o conhecimento, e que não devemos nos esquecer de 

que conhecimento é poder. Nossa proposição é a de que a partir de suas criações abjetas, foi 

possível que algumas mulheres escritoras conseguissem, de alguma maneira, resistir à ideologia 

hegemônica e passar às gerações seguintes um legado, uma inspiração e um caminho alternativo 

ao compulsoriamente delegado pelos sistemas de opressão. Aqui, a frase de Octavia Butler, 

escritora negra de ficção científica, consegue em poucas, mas significativas palavras, explicar 

o que queremos desenvolver: “Comecei a escrever sobre poder porque era algo que eu tinha 

muito pouco” (BUTLER, 1979/2017, p. 3). 
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Resumo 

Ao fim das ditaduras militares na América do Sul, lembrar foi uma atividade de restauração 
dos laços sociais perdidos no exílio ou destruídos pela violência do Estado: as vítimas e seus 

representantes tomaram a palavra. Entretanto, o Brasil se constituiu uma exceção através da 

política de silenciamento articulada no dispositivo da anistia ampla e irrestrita. Este trabalho 
é parte da pesquisa, em andamento, “Narrativas de Resistência e Memória da Ditadura na Obra 

de Caetano Veloso”, e se faz como um dever de resgate da memória da ditadura. Buscamos 

posicionar a obra do cancioneiro, sua prisão e exílio, a relevância e abrangência de sua 

produção, como território privilegiado de significados para a investigação da escrita de si como 
forma de resistência, e re-vela-dor-a da memória coletiva das lutas frente ao autoritarismo no 

país. Apresentamos os resultados ainda parciais, mas que indicam a necessidade de resgate da 

memória silenciada dos anos de chumbo. 

 

Palavras-chave 

memória. trauma. resistência. Ditadura militar. 

 

1. Memória, Trauma e Testemunho 

Kehl (2009), em “O tempo e o cão: atualidade das depressões”, nos chama a atenção 

para o sofrimento produzido na repetição sintomática da violência social no Brasil. Segunda a 

autora, essa repetição é efeito dos desdobramentos de dois longos episódios de crueldade nunca 

reparados ou elaborados coletivamente: três séculos de barbárie escravagista e duas décadas de 

ditadura militar. 

Na apresentação da obra “O que resta da ditadura: a exceção brasileira”, Teles e Safatle 

(2010) ressaltam a temática das sociedades destinadas a repetir o que são incapazes de elaborar, 

definindo de antemão seu futuro a partir do momento que fazem de tudo para agir como se nada 

soubessem a respeito do que se acumulou às costas. A história é rica em exemplos, comentam 

os filósofos, de estruturas sociais que se desagregam exatamente por lutarem compulsivamente 

para esquecer as raízes dos fracassos que atormentam o presente. Para Ricœur, existe um dever 
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social da memória, “o dever de fazer justiça, pela lembrança, a um outro que não o si” (2007, 

p. 101). Segundo Figueiredo (2017), em “A literatura como arquivo da ditadura brasileira”, 

isso significa que todo o trabalho de investigação e divulgação do que ocorreu nos porões da 

Ditadura é um dever de memória em relação às vítimas, a seus familiares e à sociedade em 

geral. Diante desse trauma coletivo e de seu silenciamento, retomamos Kehl e com ela 

perguntamos: “Quando termina a escrita de um trauma? Quantos anos ou décadas, são 

necessários para que um fato traumático se incorpore à memória social sem machucar nem 

banalizar?” (2009, p. 15)”. E ainda, “qual o tempo necessário para se transformar o horror sem 

sentido em experiência estética compartilhada?”  

O livro “Brasil nunca mais” (ARQUIDIOCESE DE SÃO PAULO, 1987), obra que se 

faz nesse esforço de reparação e denúncia, reproduz parcialmente um artigo publicado pelo 

psicanalista Hélio Pellegrino em 1982 sobre a tortura e seus efeitos. Pellegrino teve participação 

ativa na denúncia da violência praticada pelo Estado nos porões da ditadura. Ele escreveu: 

Através da tortura, o corpo torna-se nosso inimigo e nos persegue. É, este o 

modelo básico no qual se apoia a ação de qualquer torturador [...] na tortura, 
o corpo volta-se contra nós, exigindo que falemos. Da mais íntima espessura 

de nossa própria carne, se levanta uma voz que nos nega, na medida em que 

pretende arrancar de nós um discurso do qual temos horror, já que é a negação 
de nossa liberdade. O problema da alienação alcança, aqui, o seu ponto crucial. 

A tortura nos impõe a alienação total de nosso corpo, tornando estrangeiro a 

nós, e nosso amigo de morte (p. 282). 

 

“No dia 13 de dezembro de 1968, um golpe interno no governo militar lançou o Ato 

Institucional n° 5, suspendendo o habeas-corpus, dando poderes a polícia de invadir domicílios, 

enfim, instaurando um regime policial truculento [...]”, narra Caetano Veloso em “Verdade 

Tropical” (2017, p. 344).  Seguimos com o cancioneiro, “no dia 27 de dezembro, Gil e eu fomos 

presos. [...] o dia já estava nascendo e eu ainda não tinha conseguido dormir quando os agentes 

da Polícia Federal chegaram para me prender” (2017, p. 345, 349). Essa obra autobiográfica foi 

publicada originalmente em 1997. Em 2020, foram divulgados os autos do inquérito movidos 

contra o músico pelo regime ditatorial em 1968, e a partir deles o documentário “Narciso em 

Férias”, dirigido por Renato Terra e Ricardo Calil, foi lançado. A prisão de Caetano durou 54 

dias de prisão seguida do exílio em um processo que, segundo Julião (1916), guarda dimensões 

kafkanianas em seu vazio de sentido, na farsa e no horror. 
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 Julião (1916) destaca o entrelaçamento de questões estéticas e existenciais na obra de 

Caetano Veloso e o objetivo contínuo de refletir o Brasil em sua constituição histórica, afetiva 

e cultural. Construída a partir da década de 1960, os desdobramentos desse projeto levaram a 

uma produção de vasta abrangência temática. Num plano mais amplo, a ditadura militar, a 

urbanização e a desigualdade, a sexualidade e o uso de drogas, constituíram um território 

privilegiado para pensar o país. Consideramos que o debruçar-se sobre a trajetória e obra de 

Caetano Veloso, além de ser uma investigação acerca da escrita sobre o humano, confere um 

olhar privilegiado para o Brasil, sua cultura e afetos, e a possibilidade de construção de uma 

memória da ditadura militar. 

  

2. Metodologia 

O estudo das narrativas, como recurso metodológico, é utilizado em áreas diversas do 

conhecimento com diferentes propósitos e concepções. Seu uso cresceu em meados do século 

XX associado aos movimentos de resistência dentro das ciências, e o comprometimento em 

escutar os excluídos e silenciados (SHARPE, 1992). Nessa perspectiva, a narrativa de vida  

toma o indivíduo e seu contexto como centro, e, a partir disso, os pesquisadores articulam 

dimensões mais amplas para entendimento de fenômenos humanos, sociais e culturais. 

Para Calligaris (1998), a necessidade do sujeito moderno de falar de si responde à 

imperiosa necessidade cultural de reconstruir o mundo e a si mesmo frente ao silêncio deixado 

pela decadência da sociedade tradicional. Para o autor, as fórmulas empregadas em atos 

autobiográficos tornam-se espaços privilegiados de investigação sobre os sujeitos e suas 

histórias. Bakthin (2010) destaca na (auto)biografia sua possibilidade transgrediente imediata: 

a forma possível de objetivação artística do autor por si mesmo e de sua própria vida. É a 

disposição do autor em se colocar fora do que está sendo pensado ou escrito, assumir-se, assim, 

como próprio objeto. Em “Verdade tropical”,  Caetano descreve que o relato 

 

não é uma autobiografia [no sentido clássico do termo], embora eu não me 

negue a ‘contar-me’ com prodigalidade [...] tive de também permitir transitar 
do narrativo ao ensaístico, do técnico ao confessional, para me colocar como 

médium do espírito da música popular brasileira e do próprio Brasil [...] o que 

se pretende contar e interpretar [...] é a aventura de um impulso criativo 

surgido no seio da música popular brasileira, na segunda metade da década de 
60, em que os protagonistas – entre eles o próprio narrador – queriam poder 

mover-se [...] dando conta ao mesmo tempo, da revolta visceral contra abissal 
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desigualdade que fende um povo ainda assim reconhecivelmente uno e 
encantador, e da fatal e alegre participação da realidade cultural urbana 

universalizante e internacional, tudo isso valendo por um desvelamento do 

mistério da ilha Brasil (2017, p. 15-17). 
 

Partimos, nesse percurso, de uma dimensão ontológica que compreende as narrativas 

como constituinte do humano e revela sua subjetividade, inscrição temporal, transmissão de 

conhecimento e construção de memória. As narrativas são tomadas como texto, discurso escrito 

configurado em obra. Adotamos a hermenêutica como “modelo” de compreensão narrativo para 

pesquisa (auto)biográfica. Assim, para investigar a memória e narrativa do trauma de Caetano 

Veloso acerca de sua vivência da ditadura, estabelecemos como eixo central de análise a obra 

“Verdade Tropical” (1997/2017) e o documentário “Narciso em Férias” (2020). Como fontes 

de apoio utilizaremos algumas canções populares de Caetano; publicações em prosa do autor; 

os autos do inquérito de sua prisão; e o filme “Cinema Falado” dirigido por ele em 1986.  

 

3. Resultados e Discussão 

 A “política de reconciliação nacional” promovida na transição do regime ditatorial ao 

processo democrático na década de 1980, sobretudo através do dispositivo jurídico de anistia 

ampla e irrestrita, age como violento mecanismo de coerção ao esquecimento. Nesse sentido, 

Gagnebin (2014, p. 252-253) afirma que 

  

não existe nenhum estatuto de vítima; nenhum texto oficial, de lei ou história, 

usa essa palavra, a qual, por sua vez, acarreta uma pergunta complementar: 

quem foram os carrascos? [...] a palavra “vítima” não faz parte do vocabulário 
da legislação brasileira sobre os desaparecidos e os direitos de seus 

descendentes. Os “desaparecidos”, isto é, em sua maioria, vítimas da tortura e 

do assassinato durante a ditadura, são sempre designados como àqueles que 
foram “atingidos”, aqueles que são considerados oficialmente falecidos ou, 

quando se trata de pessoas ainda vivas, mas cuja carreira foi prejudicada pela 

ditadura, como “anistiados”. Essas sutilezas linguísticas remetem ao eixo 
principal da política de “reconciliação nacional” promovida pelos militares. 

 

Esse “esquecimento” incide na perpetuação de práticas autoritárias, contaminando o 

presente e naturalizando a violência do Estado. A revisão da lei de anistia, segundo Gagnebin 

(2014), bem como a abertura dos arquivos secretos e restituição dos restos mortais dos 

desaparecidos, consiste em uma tarefa muito além de um esclarecimento do passado. Trata-se 

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
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de um desejo de transformação do presente. É necessário mostrar àqueles que preferem não 

ver, a maneira que a ditadura militar encontrou de se perpetuar em nossa estrutura jurídica, nas 

práticas políticas, na violência cotidiana, nos traumas sociais (TELES; SAFATLE, 2010). 

Acerca disso, Teles e Safatle (2010, p. 10) ressaltam: 

Quantos estudos demostram que, ao contrário do que aconteceu em outros 
países da América Latina, as práticas de tortura em prisões brasileiras 

aumentaram em relação aos casos de tortura na ditadura militar, quando vemos 

o Brasil como único país sul-americano onde torturadores nunca foram 
julgados, onde não houve justiça de transição, onde o exército não faz uma 

mea culpa de seus pendores golpistas; quando ouvimos sistematicamente 

oficiais na ativa e na reserva fazerem elogios inacreditáveis à ditadura 

convivemos com o ocultamento de cadáveres daqueles que morreram nas 
mãos das Forças Armadas; então começamos a ver, de maneira um pouco mais 

clara, o que significa exatamente “violência”. Pois nenhuma palavra melhor 

do que “violência” descreve esta maneira que tem o passado ditatorial de 
permanecer como um fantasma a assombrar e contaminar o presente. 

  

Precisamos continuar a contar essa história, a contrapelo, como proposto por Benjamin 

(1940/2012). Ou seja, contá-la pela ótica dos vencidos, dos presos, dos torturados, dos 

desaparecidos, dos exilados. É preciso resistir ao silenciamento, à permanência e perpetuação 

do autoritarismo, engendrar elementos de elaboração, cessar de repetir.  

É a partir desse lugar, na necessidade de lembrar e de despertar centelhas de esperança, 

que posicionamos a obra de Caetano Veloso como um território privilegiado de investigação e 

reflexão sobre o período ditatorial brasileiro. Seligmann-Silva (2005), sob inspiração 

benjaminiano, afirma que, tomar a obra de arte como artefato político, possibilita encontrar 

desejos libertários ainda não realizados e construir possibilidades de contorno do trauma. 

Caetano, em “Circuladô Vivo” (1992), analisa que 

 

a ditadura militar – que ao final durou vinte anos – não tinha sido um acidente 

que afinal se abatera sobre o Brasil, oriundo de outro planeta. Não, nós 

(tropicalistas) acreditávamos, e eu ainda acredito, que a ditadura militar tinha 

sido um gesto de regiões profundas do ser Brasil, alguma coisa que dizia muito 
sobre nosso ser íntimo de brasileiros – vocês podem imaginar como a minha 

dor era multiplicada por essa certeza. No entanto, uma vez no exílio, 

chegavam até nós, saídas de regiões profundas do ser Brasil vozes que nos 
diziam (nos tentavam dizer) que isso não era tudo. Essa canção, por exemplo, 

que eu vou cantar agora, foi composta para mim, por esta razão. 
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 Esse depoimento de Caetano introduziu a apresentação da canção “Debaixo dos 

caracóis dos seus cabelos”, escrita por Erasmo e Roberto Carlos para ele, a partir de um 

encontro no exílio em Londres. A canção diz: 

 

Um dia a areia branca 
Teus pés irão tocar 

E vai molhar seus cabelos 

A água azul do mar 
Janelas e portas vão se abrir 

Pra ver você chegar 

E ao se sentir em casa 

Sorrindo vai chorar 
 

Debaixo dos caracóis dos seus cabelos 

Uma história pra contar 
De um mundo tão distante 

 

Debaixo dos caracóis dos seus cabelos 
Um soluço e a vontade 

De ficar mais um instante 

 

 A canção retrata a volta para casa após o exílio, e que pode também ser compreendida 

como uma história esperando por ser narrada. O retorno à casa é também um retorno da 

memória e a possiblidade de uma nova construção de sentido. 

 

4. Considerações finais 

É urgente somar-se a uma tradição da literatura, do cinema, da produção de pesquisas 

e debates da universidade pública e narrar a “memória impedida” de uma época tão sombria da 

história brasileira. Denunciar os mecanismos institucionais de esquecimento é um movimento 

necessário para que a história não seja repetida. Todas as políticas de esquecimento, ainda 

presentes na atualidade do Brasil, são contrárias ao processo de elaboração do passado e ao 

mesmo tempo impedem, obstruem a emergência de um novo presente. O dever de escutar e 

trazer à tona essa memória é uma dívida à luta daqueles que nos precederam e enuncia-se como 

“memória, trauma e testemunho”, almejando “memória, justiça e reparação”.  
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Resumo 

O presente trabalho é a reunião de dados gerados até o momento da pesquisa “Retratos do 

‘não-lugar’: um estudo crítico em Lima Barreto”. Este trabalho se guia pela noção de “não-
lugar” imposta à população negra brasileira, lugar de desvalorização social. Por meio da crítica 

de Fanon ao colonialismo e da crítica de Gonzalez e Nascimento à “Democracia Racial”, 

traçamos um estudo sobre a falácia por trás da ideia de “Paraíso das Raças” e sobre as 

implicações sociais e subjetivas desta marginalização. Ao fim, reconhecemos, na obra de Lima 
Barreto, a subversão deste locus de opressão em um de possibilidade de resistência e de luta. 

 

Palavras-chave 

Psicologia. Psicanálise. Teoria Crítica. Literatura. Lima Barreto 

 

1. Introdução 

O atual trabalho parte da articulação dos resultados gerados até momento da pesquisa: 

“Retratos do ‘não-lugar’: um estudo crítico em Lima Barreto”, integrante do projeto “Narrativas 

marginais: interfaces entre psicanálise e literatura” (LIMA, 2020). Por meio de uma revisão 

bibliográfica de material teórico e da leitura crítica das obras deste escritor brasileiro, propomos 

esta discussão tendo o conceito de “não-lugar” imposto às pessoas negras como foco. Este “não-

lugar” consistiria na alienação do sujeito negro e na desvalorização social de sua cultura e 

origem (FANON, 1956/2021; 1952/2020). O objetivo geral desta exposição é aprofundar nos 

indícios da subversão deste “não-lugar” na obra de Lima, transformando-o em um locus de 

resistência e de luta. Tomamos como aporte teórico a psicanálise freudiana e o materialismo 

messiânico de Benjamin, valendo, também, da produção de autores do pensamento 

afrodiaspórico e de críticos do colonialismo. 

  

                                                
19 O presente trabalho é resultado da pesquisa desenvolvida na Iniciação Científica e recebeu apoio do Conselho 

Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, CNPq, Brasil em forma de bolsa de iniciação científica.  
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https://fe.ufg.br/
mailto:lucasmoura@discente.ufg.br
mailto:primlima@ufg.br


359 

 

 

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/ 

2. Metodologia 

Tendo como foco partir da obra de Barreto para perceber a subversão do “não-lugar” 

imposto às pessoas negras em uma forma de luta e resistência, seguimos as respectivas etapas: 

(1) Revisão dos textos psicanalíticos, textos benjaminianos clássicos e de 

comentadores contemporâneos que tratassem da temática (exclusão social, memória, 

esquecimento, Eu ideal, Ideal do Eu, sofrimento social, elaboração);  

(2) Consulta e pesquisa das biografias disponíveis de Barreto — A vida de Lima 

Barreto (BARBOSA, 1952/2017) e Lima Barreto: Triste Visionário (SCHWARCZ, 2017); 

(3) Levantamento e leitura de textos barretianos em que o “não-lugar” se expressasse;  

(4) Seleção e estudo da produção de teóricos que observassem os fenômenos de 

exclusão social no contexto brasileiro;  

(5) Aprofundamento em obras críticas do racismo nas sociedades ocidentais, 

recorrendo a autores como: Frantz Fanon, Grada Kilomba e Audre Lorde. 

O banco de dados das etapas 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). 

Desta maneira, seguimos a divisão referencial em momentos proposto por Ricoeur: (a) 

Mimesis I — referente ao contexto no qual e a partir do qual a obra foi produzida; (b) Mimesis 

II — condizente com o momento da articulação dos eventos pelo narrador; o momento da 

“intriga”; e (c) Mimesis III — a que concerne à intersecção entre o mundo do leitor/ouvinte e 

o mundo do texto. Com isso, começamos a esboçar o estudo crítico e apontar o locus de “não-

lugar” do negro como uma maneira de resistir e de lutar. 

  

3. Resultados e Discussão 

A negação do negro como humano e o extermínio das contribuições religiosas, 

epistemológicas e sociais das culturas africanas que fizeram e ainda fazem parte da estruturação 

social do nosso país são a base para o que tem se constituído como um genocídio da população 

negra brasileira (NASCIMENTO, 1978/2016). Este processo se esconde sob a égide do mito 

da “Democracia Racial”, que acoberta as contradições brutais do apagamento e da opressão dos 

povos africanos e indígenas. Nascimento (1978/2016) ressalta que a recorrente figura de 

“paraíso das raças” associada ao Brasil, e sustentada pela mestiçagem de nossa população 
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multirracial, é, em verdade, uma fantasia que esconde um projeto perverso de branqueamento 

e “purificação” a partir do “sangue ariano” (NASCIMENTO, 1978/2016). Como Gonzalez 

(1981/2020) também demonstra, esta “mestiçagem”, tão glorificada como evidência da 

harmonia racial, é, ainda, fruto de estupros contra as mulheres africanas raptadas e escravizadas. 

Logo, a grande exaltação em torno desse mito serviria para esconder a violência histórica e 

cotidiana em que a nossa sociedade se assenta: 

 

Quando o europeu chegou à África, nossas antepassadas foram arrancadas do 

convívio de seus filhos, de suas famílias, de seus povos, transformadas em 

mercadorias e vendidas por bons preços para trabalharem até o fim de seus 
dias numa terra absolutamente desconhecida. As que não morriam nos 

malfadados navios guerreiros, ao chegarem aqui, eram dirigidas para dois 

tipos de atividades: a escrava de eito trabalhava nas plantações, e a mucama 

na casa-grande. Tanto uma como outra nada mais foram do que as avós 

da trabalhadora rural e da doméstica de hoje (p. 201-202, grifo nosso). 

 

Estes apontamentos de Nascimento e Gonzalez se aproximam da ideia de Benjamin 

sobre a escrita da História (1942/2016). Em sua crítica acerca do fazer distanciado da 

historiografia a fim de alcançar objetividade científica, o autor percebe que a história escrita e 

divulgada é aquela que simpatiza com os “vencedores”. Estes serviriam àqueles que detêm o 

poder, sendo ainda objeto de “empatia” (p. 12) do historiador de orientação historicista. Por 

conseguinte, Benjamin ressalta que este método seria “incapaz de se apoderar da autêntica 

imagem histórica que subitamente se ilumina” (p. 12), mantendo a tradição em que “não [se] 

pode pensar sem ficar horrorizado” (p. 13). Dessa maneira, percebemos que este tipo de 

narração acerca da história teria como fim manter as coisas como estão e, sobretudo, exaltar 

toda a suposta glória por trás do “cortejo triunfal que leva os senhores de hoje” (p. 12), já que 

a historiografia possibilita a permanência desta herança que “deve a sua existência não apenas 

ao esforço dos grandes gênios que a criaram, mas também à escravidão anônima dos seus 

contemporâneos” (p. 13). 

 Na VII tese de Sobre o Conceito da História (BENJAMIN, 1942/2016), o teórico 

descreve: “mas, em cada momento, os detentores do poder são os herdeiros de todos aqueles 

que antes foram vencedores”. Assim, compreender a história pelo viés dos vencidos seria a 

tarefa do materialista histórico — aquele que não busca o passado “tal como ele foi” (p. 11). 

Seria nas fissuras, no não-dito/silenciado, que residiria a possibilidade de redimir todo um 
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passado de indescritível barbárie e seria pelo desvelar desta realidade que descobrimos a 

História (GAGNEBIN, 2004). Conseguintemente, poderíamos pensar que reconhecer a 

violência por trás do “paraíso racial” de nossa sociedade seria afastar-se desta tradição 

opressora, possibilitando a cura destas feridas — em termos benjaminianos, o “esquecimento” 

delas (GAGNEBIN, 2004). Como Gonzalez e Nascimento mesmo percebem, por trás de toda 

a pompa do “paraíso das raças”, há opressões silenciadas. 

Em seu ensaio Racismo e Cultura (1956/2021), Fanon reforça que a colonização é o 

pressuposto deste 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 nesta ideia pífia de igualdade em um contexto 

em que o racismo é inquestionável. Consequentemente, Fanon 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 (1956/2021).  

Por isso, é possível encarar que a colonização em si é um rompimento no pacto 

civilizatório, que asseguraria ao indivíduo proteção na possibilidade de uma vida em conjunto 

(FREUD, 1930/2020). O que teórico realça é que não há um reconhecimento do sujeito 

colonizado — aos poucos, perdendo a sua ligação positiva/construtiva com a cultura, este se 

torna um objeto “sem meios de existência, sem razão de ser” (1956/2021, p. 74). A resposta 

frente a este processo violento de alienação é, muitas vezes, a apatia, a identificação com o 

colonizador e um desmerecimento em relação à sua própria cultura original (FANON, 

1956/2021).  

Estas defesas são próximas ao funcionamento da estrutura descrita por Freud como 

melancolia (1917/2020). Nesta, o sujeito é abatido por um desânimo muito sofrido e oneroso, 

pela perda da capacidade de se interessar pelo mundo e pelas pessoas e, principalmente, por um 

intenso rebaixamento de sua autoestima (FREUD, 1917/2020). O que é notável evidenciar, é 

que, como este padrão de sofrimento demanda um gasto de energia do indivíduo muito forte — 

que adoece o sujeito, a condição para a mudança na ordem “colonizador-colonizado” não é 

suscitada. Desse modo, as “anomalias afetivas” causadas pela alienação marcariam fortemente 

o indivíduo e, por meio de uma interpretação psicanalítica, Fanon aponta que “por mais penosa 
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que possa nos parecer esta constatação, somos obrigados a fazê-la: para o negro, existe apenas 

um destino. E ele é branco” (1952/2020, p. 24). O teórico critica, ainda, a representação cultural 

do negro, remetendo à figura do personagem “L’ami Y’a bom”, caricatura de um senegalês 

com um grande e desfigurado sorriso que estampava embalagens do achocolatado “Banania”. 

Para Fanon, esta caricatura seria totalmente escrachada e reproduziria as crenças do colonizador 

acerca das pessoas negras (1952/2020). Portanto, é possível depreender que a figura do negro 

no ideário popular não seria uma formulação partida dos próprios povos africanos 

(MUNANGA, 2020), e seria, em um primeiro momento, uma ferramenta ideológica baseada 

em tudo o que é rechaçado e escrachado segundo uma visão eurocêntrica. Nessa estrutura, é 

dominante o discurso de que a religião africana não é religião, é “ritual”; que o conhecimento 

africano não é racional, é “primitivo”; e que a beleza africana não é beleza, é “exótico”. 

Uma forte contraposição a este aparato opressor foi a emergência, em meados do 

século XX, do movimento “Negritude”, cunhado pelo martiniquense Aimé Césaire. Este 

movimento tinha como objetivos: retomar a identidade negra africana, combater a opressão dos 

povos colonizados, proporcionar as suas emancipações e protestar contra os desígnios coloniais 

(MUNANGA, 2020). Mesmo sendo um movimento muito criticado e revisto por diversos 

teóricos da diáspora e em África, a faísca que provocou para explosão revolucionária e 

anticolonialista é inegável. Por consequência, a atual possibilidade da identificação de pessoas 

negras em Diáspora e em África com as identidades que circulam a herança cultural da 

“Negritude” pode ser considerada como um início do reestabelecimento do pacto civilizatório, 

uma vez que a humilhação, o ressentimento e a apatia sofridos dão lugar ao orgulho e à pertença 

— abre a brecha para a implicação afetiva. 

No Brasil, a figura pioneira de Lima Barreto é relembrada e celebrada como um dos 

principais artistas que lutou contra estas opressões. Reconhecendo-se como homem negro 

durante a Primeira República e indo a contragosto das principais correntes literárias da época, 

o escritor retornava o seu olhar para os sujeitos silenciados — o pobre, a mulher e o negro, 

colocando-os como protagonistas de seus contos e romances (SCHWARCZ, 2017). Ademais, 

em seu Diário Íntimo (BARRETO, 1952/2011), identificamos a apatia do escritor frente ao 

racismo cotidiano que enfrentava e como, paradoxalmente, ele subvertia o “não-lugar” 

experimentado por ser negro em projetos pretensiosos de romances e de estudos sociológicos 
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sobre o nosso contexto social (BARBOSA, 1952/2017). Transgredindo a apatia causada pela 

opressão racista, ele revelava um projeto de literatura radicalmente humanista. 

A sua arte socialmente implicada, autodenominada “militante” (BARRETO, 

1952/2017), reivindicaria uma visão mais ampla do que é quisto pela civilização ocidental 

(BARBOSA, 1952/2017). Na conferência literária O destino da Literatura, escrita em 1921 

pouco antes da sua morte, Barreto encara o fenômeno artístico como um “fenômeno social”, e 

percebe que a arte teria um caráter “sociológico”. Ao cabo da conferência, o escritor atesta a 

literatura como uma expressão privilegiada pela sua potência em unir as pessoas: 

 

A arte literária se apresenta com um verdadeiro poder de contágio que a faz 

facilmente passar de simples capricho individual para traço de união, em força 
de ligação entre os homens, sendo capaz, portanto, de concorrer para o 

estabelecimento de uma harmonia entre eles, orientada para um ideal imenso 

em que se soldem as almas, aparentemente mais diferentes, reveladas, porém, 
por ela, como semelhantes no sofrimento da imensa dor de serem humanos. 
(BARRETO, 1952/2017, p. 271-272). 

 

Finalmente, atestando as suas obras como combativas e admitindo sua extrema 

implicação afetiva na produção, assinalamos na escrita de Barreto aquilo que Audre Lorde 

cunhou como “a transformação do silêncio em linguagem e em ação” (LORDE, 1980/2020). 

Ao escrever e (re)construir sua realidade e seu sofrimento, Barreto se empenhou na tradução 

indizível da barbárie que acompanha a nossa civilização e, antes de tudo, pode transformar o 

seu “não-lugar”, a sua objetificação, em uma forma de resistir em um mundo contra sua 

existência. 

 

4. Considerações finais 

Por meio desta exposição, conseguimos reconhecer na realidade a perpetuação de 

opressões históricas sustentadas pelo colonialismo a fim de manter a desumanização existente 

no Sistema Capitalista. A partir de Gonzalez, Nascimento e Fanon, analisamos o genocídio do 

negro brasileiro e expomos as possibilidades de resistência propostas por estes autores. Ao fim, 

na esteira do movimento “Negritude”, reconhecemos a subversão do “não-lugar” imposto aos 

negros na obra autodenominada militante de Lima Barreto, apontando formas de luta contra a 

violência cotidiana do racismo. 
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Resumo 

O sequestro transatlântico, que atingiu milhares de africanos, representa umas das maiores 

atrocidades da humanidade, com perdas irreparáveis para o continente africano. A partir disso, 

esse trabalho buscou fazer uma reflexão sobre o apagamento da história da população negra, 
e a importância de rememorar e ressignificar um passado, silenciado e contado pela 

perspectiva do branco opressor. Através das narrativas de resistência e do trauma, o romance 

de Ana Maria Gonçalves “Um defeito de cor” e o samba-enredo “História para Ninar Gente 
Grande”. A psicanálise e a teoria crítica foram aportes teóricos para a análise do romance e do 

samba-enredo e nos ajudaram a compreender a importância da rememoração enquanto 

resistência ao hegemônico.  

 

Palavras-chave 

Racismo. Samba. Psicanálise. Diáspora. 

 

1. Introdução 

O silenciamento histórico sobre a barbárie do tráfico de africanos, disfarçado de 

processo civilizatório, encontra, no discurso hegemônico, uma legitimação da violência de 

séculos de escravidão. Assim, como proposta de uma contra-narrativa diante da narrativa 

histórica a partir da ideologia dominante, as obras “Um defeito de cor”, romance de Gonçalves 

(2019), e o samba-enredo da Escola de Samba Estação Primeira de Mangueira, “História para 

ninar gente grande” (DOMÊNICO et al., 2019), apresentam, em sua composição, narrativas de 

                                                
20 O presente trabalho é parte da pesquisa de Iniciação Científica desenvolvida pela primeira autora, sob a 

orientação da segunda. 

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
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resistência e de denúncia ao apagamento da história dos africanos e indígenas que tiveram papel 

fundamental na construção da nação brasileira. 

Compreendemos, diante disso, que a violência exacerbada e prolongada sofrida pelos 

africanos e africanas acarretou a necessidade de reinvenção de modos de sobrevivência na 

tragédia da diáspora. Além disso, demandou a restauração e reinvenção de práticas matriarcais 

filosóficas, identitárias e culturais que permitiram a criação de formas de vida em uma situação 

extrema de escravização e silenciamento. Percebemos esse caráter de recriação nas forças e 

modos de existir presentes nos diários de Kehinde resgatados por Ana Maria Gonçalves (2019). 

A leitura do romance, que pode ser compreendido como uma obra histórica e ficcional, nos 

permite observar a busca, da protagonista e de diversos outros personagens, pela preservação 

de sua cultura (SIMAS et al., 2019). Essa característica de reinvenção é observada também no 

samba-enredo que teve como berço os terreiros de macumba e a necessidade premente de 

recontar a história do Brasil a partir das narrativas de sujeitos marginalizados e silenciados 

(SODRÉ, 1998). Com base na Teoria Crítica e na Psicanálise, e com estudos sobre a identidade 

negra e racismo, analisamos as memórias de Kehinde e o samba-enredo da Mangueira. 

  

2. Metodologia 

Essa pesquisa foi realizada, inicialmente, por meio da revisão bibliográfica de artigos, 

com base na psicanálise e teoria crítica, que discorreram sobre a identidade da população negra 

e sobre a questão da conjuntura histórico cultural do Brasil. Em um primeiro momento, fizemos 

a busca de artigos no portal de periódicos da CAPES, Google Acadêmico e Scielo de acordo 

com a supervisão e indicação da orientadora, utilizando as seguintes palavras-chave: teoria 

crítica, racismo, psicanálise, samba e diáspora.  

Em seguida, fizemos a leitura minuciosa da obra “Um defeito de cor” (GONÇALVES, 

2019) e do samba-enredo “História para ninar gente grande” (DOMÊNICO et al., 2019), com 

objetivo de encontrar pontos de diálogo dessas narrativas, compreendidas como de resistência, 

com a teoria psicanalítica e a Teoria Crítica. Após a leitura e compreensão do contexto de 

composição dessas obras, selecionamos e analisamos os trechos dessas narrativas de resistência. 

Por fim, realizamos uma análise do racismo entrelaçado ao sofrimento psíquico da população 

negra, e percebemos as ferramentas de fortalecimento e reelaboração do trauma com samba e a 

escrita. O entrelaçamento das narrativas de resistência do romance e do samba-enredo refletem 

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
https://www.google.com/search?safe=active&bih=828&biw=1229&rlz=1C1ASUM_enBR893BR893&hl=pt-BR&sxsrf=ALeKk01O70XQMtkPNm1FZBO563thV7SHeQ%3A1613151279331&ei=L7wmYNHeE5ux5OUPx_S4cA&q=faculdade+de+educa%C3%A7%C3%A3o+ufg+endere%C3%A7o+e+telefone&oq=faculdade+de+educa%C3%A7%C3%A3o+ufg&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAEYADIECCMQJzIICAAQxwEQrwEyBggAEAUQHjIGCAAQBRAeMgYIABAIEB4yBggAEAgQHjIGCAAQCBAeMgIIJjoHCCMQsAMQJzoHCAAQRxCwAzoKCAAQxwEQrwEQDToICAAQCBAHEB46CAgAEAcQBRAeUMrWClj25wpg4voKaAJwAngAgAGBAogBsweSAQMyLTSYAQCgAQGqAQdnd3Mtd2l6yAEJwAEB&sclient=gws-wiz
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a necessidade do reconhecimento do protagonismo de pessoas negras na história como forma 

de construção de uma identidade negada. Nesse sentido, a aproximação dos estudos da 

psicologia ao sofrimento psíquico de indivíduos marginalizados na sociedade é importante para 

uma psicologia mais igualitária.  

 

3. Resultados e Discussão 

Ao refletir sobre a história da população negra no Brasil, percebemos um campo 

nebuloso com narrativas fragmentadas ou mesmo faltosas. Usando um quebra-cabeças como 

metáfora para esse fenômeno, compreendemos que peças desse quebra-cabeça, da história-

social do negro brasileiro, não se encaixam. Percebemos um apagamento da história dos negros 

no Brasil, e um afastamento da busca por vestígios do racismo após a libertação em 1888, pois 

existe o imaginário de que os brasileiros vivem harmonicamente em uma democracia racial 

(SOUZA, 2009).  

Percebemos que esse apagamento da história foi e tem sido uma arma poderosa para a 

opressão. Observamos também que o historicismo cultural é intrinsecamente ligado à história 

da classe dominante. Benjamin (1940/1987) apresenta em suas teses sobre o conceito de história 

a ideia e a necessidade de se “escovar a história a contrapelo”, movimento que expressa a 

necessidade de escrever a história no sentido oposto da história dos vencedores. O samba-

enredo retrata essa necessidade de resgate da história negada: 

 

Brasil, meu nego 
Deixa eu te contar 

A história que a história não conta 

O avesso do mesmo lugar 
Na luta é que a gente se encontra 

 

Brasil, meu dengo 
A mangueira chegou 

Com versos que o livro apagou 

Desde 1500 

Tem mais invasão do que descobrimento 
Tem sangue retinto pisado 

Atrás do herói emoldurado 

Mulheres, tamoios, mulatos 
Eu quero um país que não está no retrato 

 

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
https://www.google.com/search?safe=active&bih=828&biw=1229&rlz=1C1ASUM_enBR893BR893&hl=pt-BR&sxsrf=ALeKk01O70XQMtkPNm1FZBO563thV7SHeQ%3A1613151279331&ei=L7wmYNHeE5ux5OUPx_S4cA&q=faculdade+de+educa%C3%A7%C3%A3o+ufg+endere%C3%A7o+e+telefone&oq=faculdade+de+educa%C3%A7%C3%A3o+ufg&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAEYADIECCMQJzIICAAQxwEQrwEyBggAEAUQHjIGCAAQBRAeMgYIABAIEB4yBggAEAgQHjIGCAAQCBAeMgIIJjoHCCMQsAMQJzoHCAAQRxCwAzoKCAAQxwEQrwEQDToICAAQCBAHEB46CAgAEAcQBRAeUMrWClj25wpg4voKaAJwAngAgAGBAogBsweSAQMyLTSYAQCgAQGqAQdnd3Mtd2l6yAEJwAEB&sclient=gws-wiz
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Entendemos que romper com o paradigma hegemônico tanto da história brasileira 

quanto dos modos de identificação presentes no imaginário social significa possibilitar a 

construção de uma história que contemple todos os povos e culturas. Ao analisar a trajetória 

histórica e social do Brasil, é possível compreender que o povo africano, roubado e escravizado, 

ressignificou o sofrimento da tragédia da diáspora, reinventando uma nova forma de vida. Um 

dos símbolos dessa resistência é o samba que tem em sua origem os terreiros. Esses espaços 

foram a fonte de centralização ancestral e de rede de apoio para a população negra, que foi 

perseguida também nos anos que sucederam o decreto de libertação dos escravizados (SIMAS 

et al., 2019). 

Esse silenciamento compulsório das identidades e raízes ancestrais encontrou 

resistência ao longo de nossa história. Apesar da história oficial contar uma versão falseada da 

realidade vivida e oprimida, diversos movimentos de aquilombamento e de revolta 

aconteceram. Foi a partir dessas narrativas, negadas e desconfirmadas pelo discurso 

hegemônico, que no Desfile das Escolas de Samba do Rio de Janeiro, em 2019, o samba-enredo 

da Estação Primeira de Mangueira construiu uma denúncia política da violência que o discurso 

hegemônico sustenta. O samba-enredo resgata as histórias de personagens como Dandara, 

Kehinde Mahin, Marielle Franco, os Malês, além daqueles mortos nos porões da ditadura. Além 

disso, denuncia como o discurso hegemônico ainda tenta apagar a classe oprimida e fazer com 

que sua luta seja desconhecida na história cultural do país. 

É evidente, tanto no romance quanto na letra do samba-enredo, a tentativa de anulação 

da cultura africana na diáspora e o não reconhecimento da população negra. Esse movimento 

levou, e ainda leva, ao afastamento do sujeito negro de suas origens, e tem gerado um grande 

sofrimento psíquico e social na população negra. Segundo Fanon (2008), os costumes e 

instâncias de referências de pessoas negras foram eliminadas por entrarem em divergência com 

a lógica civilizatória, desconhecida e imposta aos africanos.  

Diante disso, ao pensarmos sobre a constituição da estrutura psíquica do sujeito, 

compreendemos que o ambiente externo tem relação direta com a construção do Eu. Freud 

(1923/2007) afirma que o Eu é antes de tudo um Eu corporal, sendo ele mesmo a projeção do 

que é refletido nos olhares dos outros. Com base nisso, compreendemos que a dinâmica social 

tem papel fundamental na constituição do Eu, já que é na alteridade e como seu corpo é 

percebido que o Eu vai se estruturar (LIMA; LIMA, 2020). Dessa forma, inserido em um 

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
https://www.google.com/search?safe=active&bih=828&biw=1229&rlz=1C1ASUM_enBR893BR893&hl=pt-BR&sxsrf=ALeKk01O70XQMtkPNm1FZBO563thV7SHeQ%3A1613151279331&ei=L7wmYNHeE5ux5OUPx_S4cA&q=faculdade+de+educa%C3%A7%C3%A3o+ufg+endere%C3%A7o+e+telefone&oq=faculdade+de+educa%C3%A7%C3%A3o+ufg&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAEYADIECCMQJzIICAAQxwEQrwEyBggAEAUQHjIGCAAQBRAeMgYIABAIEB4yBggAEAgQHjIGCAAQCBAeMgIIJjoHCCMQsAMQJzoHCAAQRxCwAzoKCAAQxwEQrwEQDToICAAQCBAHEB46CAgAEAcQBRAeUMrWClj25wpg4voKaAJwAngAgAGBAogBsweSAQMyLTSYAQCgAQGqAQdnd3Mtd2l6yAEJwAEB&sclient=gws-wiz
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contexto social estruturado no racismo, os processos identificatório dos sujeitos negros 

acontecem pela via do negativo – nega-se o racismo, nega-se a negritude, nega-se o 

reconhecimento. 

Fanon (2008) afirma que a experiência do racismo e a forma como o corpo negro se 

relaciona com um mundo, inserido em um contexto social que tem como ideal o branco, geram 

muito sofrimento psíquico e social. Diante disso, ele acredita que pessoas pretas acabam por 

desenvolver uma barreira para a elaboração do seu esquema corporal, pois o padrão branco que 

é imposto ao negro dificulta o reconhecimento do corpo preto. Assim, é relevante ressaltar que 

o corpo negro se encontra em um não lugar. Essa situação se agrava quando refletimos sobre o 

corpo da mulher negra, que é atravessado por dois marcadores sociais: o de gênero e o de raça, 

sofrendo, assim, uma dupla opressão. Segundo bell hooks (1952/2019), as mulheres pretas se 

encontram na base da pirâmide social por serem atingidas pela violência racista, sexista e de 

classe. 

Kilomba (1968/2019) afirma que o ato de uma mulher preta escrever sobre sua história 

e de suas ancestrais é uma forma de transformação do cenário racista. Com o poder da escrita 

e da narrativa, a mulher negra é tirada do lugar de objeto para ocupar o lugar de sujeito, sendo 

esse um ato político de busca da sua libertação. Como é visto no livro “Um defeito de cor”, em 

que o ato de recordação de Kehinde e o registro dessas memórias foram formas de reelaboração 

de seus traumas por meio da autonomia e do compartilhamento da própria escrita. Reescrever 

sua história e poder compartilhá-la parece ter sido uma forma de resgatar suas raízes com África 

e as mulheres de sua vida – sua mãe, sua irmã e sua avó, e não se esquecer de quem ela é – 

Kehinde Mahin, mulher africana, protegida por Oxum e Ibeji. 

 

4. Considerações finais 

Com a análise das narrativas de resistência compreendemos a necessidade do 

reconhecimento da história de mulheres negras como forma de fortalecimento social e 

identitários da população negra. Esse reconhecimento auxilia esses sujeitos a buscarem novas 

formas de identificação e, consequentemente, pode diminuir seu sofrimento psíquico e social. 

As obras “Um defeito de cor” e o samba-enredo “História para ninar gente grande” apresentam 

um caráter de denúncia do discurso hegemônico e demonstram a resistência do negro ao branco 

agressor. Além disso, entendemos a escrita de mulheres negras como ato político 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
https://www.google.com/search?safe=active&bih=828&biw=1229&rlz=1C1ASUM_enBR893BR893&hl=pt-BR&sxsrf=ALeKk01O70XQMtkPNm1FZBO563thV7SHeQ%3A1613151279331&ei=L7wmYNHeE5ux5OUPx_S4cA&q=faculdade+de+educa%C3%A7%C3%A3o+ufg+endere%C3%A7o+e+telefone&oq=faculdade+de+educa%C3%A7%C3%A3o+ufg&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAEYADIECCMQJzIICAAQxwEQrwEyBggAEAUQHjIGCAAQBRAeMgYIABAIEB4yBggAEAgQHjIGCAAQCBAeMgIIJjoHCCMQsAMQJzoHCAAQRxCwAzoKCAAQxwEQrwEQDToICAAQCBAHEB46CAgAEAcQBRAeUMrWClj25wpg4voKaAJwAngAgAGBAogBsweSAQMyLTSYAQCgAQGqAQdnd3Mtd2l6yAEJwAEB&sclient=gws-wiz
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sobrevivência diante da tragédia da diáspora africana e como forma de elaboração do 

sofrimento psíquico. Observamos, também, como o samba e a sua origem, contribuíram para 

preservação da cultura africana, com táticas de resistência em uma sociedade racista. Esse 

reconhecimento e valorização da cultura e da origem africana é um poderoso instrumento para 

o combate ao racismo e para a construção de uma escuta das narrativas que auxilie o sujeito em 

sofrimento a encontrar formas de elaboração e de resistência.  

De forma mais específica, nosso problema norteador foi buscar compreender o 

silenciamento social das mulheres negras e o não reconhecimento de suas histórias. Tivemos 

como objetivos entender o processo de construção da escrita como forma de elaboração do 

sofrimento psíquico e compreender a necessidade do protagonismo de mulheres negras na 

história do Brasil e suas narrativas de resistências. Nossa pesquisa demonstra também a 

relevância, principalmente para crianças e jovens negros que desconhecem a beleza de seus 

ancestrais, de se construir espaços para a divulgação e transmissão de perspectivas históricas e 

análises sociais contrárias à história oficial. Uma melhor ampliação desse trabalho seria a busca 

por diversas personalidades negras desconhecidas no Brasil e um aprofundamento da biografia 

dessas pessoas.  
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https://www.google.com/search?safe=active&bih=828&biw=1229&rlz=1C1ASUM_enBR893BR893&hl=pt-BR&sxsrf=ALeKk01O70XQMtkPNm1FZBO563thV7SHeQ%3A1613151279331&ei=L7wmYNHeE5ux5OUPx_S4cA&q=faculdade+de+educa%C3%A7%C3%A3o+ufg+endere%C3%A7o+e+telefone&oq=faculdade+de+educa%C3%A7%C3%A3o+ufg&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAEYADIECCMQJzIICAAQxwEQrwEyBggAEAUQHjIGCAAQBRAeMgYIABAIEB4yBggAEAgQHjIGCAAQCBAeMgIIJjoHCCMQsAMQJzoHCAAQRxCwAzoKCAAQxwEQrwEQDToICAAQCBAHEB46CAgAEAcQBRAeUMrWClj25wpg4voKaAJwAngAgAGBAogBsweSAQMyLTSYAQCgAQGqAQdnd3Mtd2l6yAEJwAEB&sclient=gws-wiz
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1. YURI MARTINS SILVA 

  

Autor: Yuri Martins Silva 

Título da obra: Assonância 

Resumo: “Assonância” é uma videodança baseada na repetição emocional de um estado 

caótico de si. Entrelaçada em posturas de um indivíduo em constante crise existencial, 

“Assonância” traz à tona questões como estranheza e limites do próprio eu, em que o 

protagonista de determinada vivência se depara com a realidade de uma possível não existência. 

É carinho, medo, aflição, curiosidade e harmonia. “Assonância” traz para si, e para quem a 

observa, um mundo permeado por uma constante inquietação quanto ao que é real e, acima de 

tudo, vital. 

Ficha técnica: 

Performer: Yuri Martins Silva 

Música: Allégro (Emmit Fenn) e What do Chinese Girls Want in a Boyfriend? (Asian Boss) 

Edição de som e vídeo: Yuri Martins Silva  

Vídeo: 

Disponível em: 

https://drive.google.com/file/d/1FgteMEAoWANPW1E_iU7ydF_CLYNisX5W/view?usp=sh 

 Imagem 

Disponível em: 

https://drive.google.com/file/d/1FgteMEAoWANPW1E_iU7ydF_CLYNisX5W/view?usp=sh  

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
https://www.google.com/search?safe=active&bih=828&biw=1229&rlz=1C1ASUM_enBR893BR893&hl=pt-BR&sxsrf=ALeKk01O70XQMtkPNm1FZBO563thV7SHeQ%3A1613151279331&ei=L7wmYNHeE5ux5OUPx_S4cA&q=faculdade+de+educa%C3%A7%C3%A3o+ufg+endere%C3%A7o+e+telefone&oq=faculdade+de+educa%C3%A7%C3%A3o+ufg&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAEYADIECCMQJzIICAAQxwEQrwEyBggAEAUQHjIGCAAQBRAeMgYIABAIEB4yBggAEAgQHjIGCAAQCBAeMgIIJjoHCCMQsAMQJzoHCAAQRxCwAzoKCAAQxwEQrwEQDToICAAQCBAHEB46CAgAEAcQBRAeUMrWClj25wpg4voKaAJwAngAgAGBAogBsweSAQMyLTSYAQCgAQGqAQdnd3Mtd2l6yAEJwAEB&sclient=gws-wiz
https://fe.ufg.br/
https://drive.google.com/file/d/1FgteMEAoWANPW1E_iU7ydF_CLYNisX5W/view?usp=sh
https://drive.google.com/file/d/1FgteMEAoWANPW1E_iU7ydF_CLYNisX5W/view?usp=sh
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 2. YURI TEODORO COSTA SILVA 

  

Autor: Yuri Teodoro Costa Silva 

Título da obra: Caramarelo: os sentimentos de um romancista 

Resumo: “Caramarelo” é um projeto que retrata a busca pelo amor próprio. Essa obra, busca 

evidenciar o outro lado do artista: o amor próprio e o processo pelo qual foi possível se encontrar 

em si mesmo e se aceitar. O projeto é dividido em cinco capítulos: 1) sexualidade e religião: 

aqui é retratado como a sociedade e a religião impedem a aceitação de si mesmo e o sentimento 

de não poder ser quem se é; 2) felicidade e aceitação: mostra o processo de construção do amor 

próprio como sendo compartilhado e apoiado por outras pessoas; 3) tristeza e melancolia: 

coloca em perspectiva o processo de luto e de dor ao ser abandonado pelo outro, pautando em 

uma busca interna pelas respostas; 4) amor próprio: retrata a compreensão da felicidade em si 

mesmo, culminando no amor próprio; 5) música e clipe: a música se chama “Pessoas de Papel” 

e diz respeito a como as pessoas que julgam o outro são frágeis e afetadas pela existência 

daqueles que se aceitam plenamente. 

Vídeo: disponível em: 

https://drive.google.com/drive/folders/1edcsWejTyAdl1pxrKtRdxDc3lrI0fcQU  

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
https://www.google.com/search?safe=active&bih=828&biw=1229&rlz=1C1ASUM_enBR893BR893&hl=pt-BR&sxsrf=ALeKk01O70XQMtkPNm1FZBO563thV7SHeQ%3A1613151279331&ei=L7wmYNHeE5ux5OUPx_S4cA&q=faculdade+de+educa%C3%A7%C3%A3o+ufg+endere%C3%A7o+e+telefone&oq=faculdade+de+educa%C3%A7%C3%A3o+ufg&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAEYADIECCMQJzIICAAQxwEQrwEyBggAEAUQHjIGCAAQBRAeMgYIABAIEB4yBggAEAgQHjIGCAAQCBAeMgIIJjoHCCMQsAMQJzoHCAAQRxCwAzoKCAAQxwEQrwEQDToICAAQCBAHEB46CAgAEAcQBRAeUMrWClj25wpg4voKaAJwAngAgAGBAogBsweSAQMyLTSYAQCgAQGqAQdnd3Mtd2l6yAEJwAEB&sclient=gws-wiz
https://fe.ufg.br/
https://drive.google.com/drive/folders/1edcsWejTyAdl1pxrKtRdxDc3lrI0fcQU
https://drive.google.com/drive/folders/1edcsWejTyAdl1pxrKtRdxDc3lrI0fcQU
https://drive.google.com/drive/folders/1edcsWejTyAdl1pxrKtRdxDc3lrI0fcQU
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3. HEIRIDIANE MILHOMEM GONÇALVES ARRUDA 

 

 

Autor: Heiridiane Milhomem Gonçalves Arruda 

Título das obras: "Náusea”, 48x66cm, giz pastel e tinta sobre papel; da série “casais”, 

70x50cm, giz pastel e tinta acrílica sobre papel preto; "Caos sobre papel”, 96x66cm; "Carcará 

vai voar”, 50x70cm, tinta acrílica e posca sobre tela; "Jardineiros”, 40x40cm, tinta acrílica sobre 

tela; "Invisíveis”, 50x50cm, tinta acrílica e posca sobre tela; "Cangaceiro Aurora”, 40x60cm, 

tinta acrílica sobre tela; "Arvorecer”, 40x40cm, tinta acrílica sobre tela; "Floresta acordada”, 

100x40cm, tinta sobre tela. 

Resumo: As obras são uma tentativa de expressão e cura através da arte e são atravessadas por 

temas como Brasil, Floresta, Sertão, Família e Afetos.   

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
https://www.google.com/search?safe=active&bih=828&biw=1229&rlz=1C1ASUM_enBR893BR893&hl=pt-BR&sxsrf=ALeKk01O70XQMtkPNm1FZBO563thV7SHeQ%3A1613151279331&ei=L7wmYNHeE5ux5OUPx_S4cA&q=faculdade+de+educa%C3%A7%C3%A3o+ufg+endere%C3%A7o+e+telefone&oq=faculdade+de+educa%C3%A7%C3%A3o+ufg&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAEYADIECCMQJzIICAAQxwEQrwEyBggAEAUQHjIGCAAQBRAeMgYIABAIEB4yBggAEAgQHjIGCAAQCBAeMgIIJjoHCCMQsAMQJzoHCAAQRxCwAzoKCAAQxwEQrwEQDToICAAQCBAHEB46CAgAEAcQBRAeUMrWClj25wpg4voKaAJwAngAgAGBAogBsweSAQMyLTSYAQCgAQGqAQdnd3Mtd2l6yAEJwAEB&sclient=gws-wiz
https://fe.ufg.br/
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4. GRUPO DESVAIRADOS 

 

 

 

Integrantes:  

- Clara Luz Schetinger; 

- Geovanna Neves Rocha; 

- Gustavo Henrique Mendes Corrêa; 

- Gustavo Mendonça Mota; 

- Jéssica do Prado Cruvinel; 

- Jordana Gracielle de Jesus Sousa; 

- Lucas Passos de Moura; 

- Marilúcia Pereira do Lago; 

- Victor César Rocha Ribeiro 

 

Título da obra: Crises e suas (im)possibilidades: uma travessia desvairada  

 

Obras apresentadas: Poema Abutre, Poema Artifício, Poema Falha, Poema Manifesto, Poema 

Mariposa Dilacerada, Música Minha voz, Poema Mulamba, Música Vômito, Poema Na Lua, 

Dança e Poema O Verso, Poema Teatro Obsceno, Poema Para Dias Cinzas, Poema Sentinela e 

Poema Solilóquio Mercantil. 

 

Resumo: O Grupo Desvairados, formado majoritariamente por graduandos da psicologia UFG, 

mas também com a presença de um graduado da psicologia UFG e uma docente da Faculdade 

de Educação da UFG, traz para o XV Congresso de Psicologia da UFG suas expressões 

artísticas relacionadas ao tema de tal congresso, Psicologia e Políticas Públicas: Possibilidades 

em Tempos de crise. Por meio de vídeos, poemas e músicas são interpretados para levar ao 

público a forma mais pura e sincera de arte, destacando o sofrimento e a dor, mas demonstrando 

a força que é necessária para que mudanças ocorram em nossa sociedade. De forma muito 

sensível e profunda, o grupo aborda os sentimentos perante os momentos de crise em nossas 

vidas como cidadãos e como humanos, expondo corajosa e verdadeiramente seus 

posicionamentos perante essa situação. 

 

Vídeo disponível em:  

https://drive.google.com/drive/u/6/folders/14X9ECqQUA25CHC8WIlwbgG0bea3tG9K5  

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
https://www.google.com/search?safe=active&bih=828&biw=1229&rlz=1C1ASUM_enBR893BR893&hl=pt-BR&sxsrf=ALeKk01O70XQMtkPNm1FZBO563thV7SHeQ%3A1613151279331&ei=L7wmYNHeE5ux5OUPx_S4cA&q=faculdade+de+educa%C3%A7%C3%A3o+ufg+endere%C3%A7o+e+telefone&oq=faculdade+de+educa%C3%A7%C3%A3o+ufg&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAEYADIECCMQJzIICAAQxwEQrwEyBggAEAUQHjIGCAAQBRAeMgYIABAIEB4yBggAEAgQHjIGCAAQCBAeMgIIJjoHCCMQsAMQJzoHCAAQRxCwAzoKCAAQxwEQrwEQDToICAAQCBAHEB46CAgAEAcQBRAeUMrWClj25wpg4voKaAJwAngAgAGBAogBsweSAQMyLTSYAQCgAQGqAQdnd3Mtd2l6yAEJwAEB&sclient=gws-wiz
https://fe.ufg.br/
https://drive.google.com/drive/u/6/folders/14X9ECqQUA25CHC8WIlwbgG0bea3tG9K5
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5. VH, o Escrivão  

 

 

Autor: Vitor Hugo Lemes 

Título da obra: Abertura Cultural do XV Congresso de Psicologia da UFG 

Músicas apresentadas: Impulso (VH, o Escrivão, Caseiro Rap), Carolina de Jesus (VH, o 

Escrivão, Dough Bee, Luz Negra), Anti-Herói (VH, o Escrivão, Caseiro Rap) 

Resumo: Através do Rap, VH denuncia as diversas realidades brasileiras, levantando temáticas 

como pobreza, marginalidade, violência, resistência, racismo e filosofia em seus versos. 

Através de sua arte, VH também resgata sensivelmente temas que envolvem dimensões 

subjetivas como a existência humana, depressão, ansiedade e introspecção. Toda sua obra é 

marcada por uma perspectiva realista que denuncia as falhas do sistema no qual estamos 

inseridos e que fere a existência humana.  

Vídeo disponível em:  

https://drive.google.com/drive/folders/1N2sglymC-dXNyBakN38l_HNl803eTswt   

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
https://www.google.com/search?safe=active&bih=828&biw=1229&rlz=1C1ASUM_enBR893BR893&hl=pt-BR&sxsrf=ALeKk01O70XQMtkPNm1FZBO563thV7SHeQ%3A1613151279331&ei=L7wmYNHeE5ux5OUPx_S4cA&q=faculdade+de+educa%C3%A7%C3%A3o+ufg+endere%C3%A7o+e+telefone&oq=faculdade+de+educa%C3%A7%C3%A3o+ufg&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAEYADIECCMQJzIICAAQxwEQrwEyBggAEAUQHjIGCAAQBRAeMgYIABAIEB4yBggAEAgQHjIGCAAQCBAeMgIIJjoHCCMQsAMQJzoHCAAQRxCwAzoKCAAQxwEQrwEQDToICAAQCBAHEB46CAgAEAcQBRAeUMrWClj25wpg4voKaAJwAngAgAGBAogBsweSAQMyLTSYAQCgAQGqAQdnd3Mtd2l6yAEJwAEB&sclient=gws-wiz
https://fe.ufg.br/
https://drive.google.com/drive/folders/1N2sglymC-dXNyBakN38l_HNl803eTswt
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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
https://www.google.com/search?safe=active&bih=828&biw=1229&rlz=1C1ASUM_enBR893BR893&hl=pt-BR&sxsrf=ALeKk01O70XQMtkPNm1FZBO563thV7SHeQ%3A1613151279331&ei=L7wmYNHeE5ux5OUPx_S4cA&q=faculdade+de+educa%C3%A7%C3%A3o+ufg+endere%C3%A7o+e+telefone&oq=faculdade+de+educa%C3%A7%C3%A3o+ufg&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAEYADIECCMQJzIICAAQxwEQrwEyBggAEAUQHjIGCAAQBRAeMgYIABAIEB4yBggAEAgQHjIGCAAQCBAeMgIIJjoHCCMQsAMQJzoHCAAQRxCwAzoKCAAQxwEQrwEQDToICAAQCBAHEB46CAgAEAcQBRAeUMrWClj25wpg4voKaAJwAngAgAGBAogBsweSAQMyLTSYAQCgAQGqAQdnd3Mtd2l6yAEJwAEB&sclient=gws-wiz
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PROGRAMAÇÃO CONGRESSO: “PSICOLOGIA E POLÍTICAS PÚBLICAS: 

POSSIBILIDADES EM TEMPOS DE CRISE”  

A) Programação resumida 

Segunda  Terça  Quarta  Quinta  Sexta 

 8h45 - 9h:  

Exposição Cultural 

(YouTube) 

9h - 11h: Mesa 
Redonda 1-  

Ressignificar a 
presença: fazer 
psicologia na 
pandemia 
(YouTube) 

Convidados:  

Ionara Vieira  

Moura Rabelo, 
Wilsa Ramos, Ana 
Idalina de Paiva 
Silva 
 

Local: Canal 
Youtube 

Convidados via 

StreamYard 

9h -11h:  

Minicursos 

(Google Meet) 

 

Eixo Educação: 

Práticas em Psicologia 

Escolar, 

possibilidades em 

questão. 

 

Eixo Assistência 

Social: Acolher quem 

já perdeu o que 

deveria ser garantido 

— perspectivas de 

atuação do/a 

psicólogo/a no SUAS.  

 

 

Local: Google Meet 

Sala com link 

exclusivo/fechado 

 

8h45 - 9h:  

Exposição Cultural 

(YouTube) 

9h - 11h: Mesa 
Redonda 4-  

Práxis  
psicológica no 
contexto  

pandêmico (YouTube) 

Convidadas:  

Beatriz  
Schmidt, Elisa Sanabio 

e Debora da Silva Noal 

 

 

Local: Canal Youtube 
Convidados via 
StreamYard 

9h -11h:  
Conferência de 
Encerramento 
Ocupar e  

Resistir: o  

cotidiano  

dos/as  

psicólogos/as  

nas  

instituições. 

(YouTube) 

Convidadas:  
Mirelly, Lívia 
Mesquita, Lígia 
Libâneo, Alice 
Casanova 
 
 

Local: Canal 

Youtube 

Convidados via 

StreamYard 

 

11h - 11h15:  

Sarau online 

(YouTube) 

 

Local: Canal 

Youtube 

Convidados via 

StreamYard 

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
https://www.google.com/search?safe=active&bih=828&biw=1229&rlz=1C1ASUM_enBR893BR893&hl=pt-BR&sxsrf=ALeKk01O70XQMtkPNm1FZBO563thV7SHeQ%3A1613151279331&ei=L7wmYNHeE5ux5OUPx_S4cA&q=faculdade+de+educa%C3%A7%C3%A3o+ufg+endere%C3%A7o+e+telefone&oq=faculdade+de+educa%C3%A7%C3%A3o+ufg&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAEYADIECCMQJzIICAAQxwEQrwEyBggAEAUQHjIGCAAQBRAeMgYIABAIEB4yBggAEAgQHjIGCAAQCBAeMgIIJjoHCCMQsAMQJzoHCAAQRxCwAzoKCAAQxwEQrwEQDToICAAQCBAHEB46CAgAEAcQBRAeUMrWClj25wpg4voKaAJwAngAgAGBAogBsweSAQMyLTSYAQCgAQGqAQdnd3Mtd2l6yAEJwAEB&sclient=gws-wiz
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   13h30 - 15h30: 

Minicursos 

(Google Meet) 

 

Eixo Clínica: A clínica 

para além do 

consultório 

 

Eixo Formação em 

Psicologia: Coach e a 

promessa por soluções: 

a importância de se 

formar psicólogos/as. 

 

Local: Google Meet 

Sala com link 

exclusivo/fechado 

 

19h - 19h30:  
Abertura com 
Mostra Cultural 
(YouTube) 

19h30 - 21h30: 
Conferência de 
Abertura 
(YouTube) 

Convidada:  

Mitsuko  

Antunes 

 

Local: Canal 

Youtube 

Convidados via 

StreamYard 

 

 

19h - 21h:  

Minicursos 

(Google Meet) 

 

Eixo Saúde: 

Desmonte do SUS e 

as consequências 

para a atuação do/a 

psicólogo/a na 

saúde.  

 

Eixo Trabalho: A 

organização social 

do trabalho no 

Brasil e a psicologia 

do trabalho.  

 

Local: Google Meet 

Sala com link 

exclusivo/fechado 

19h - 19h30:  

Exposição  

Cultural (YouTube) 

19h30-21h30:  
Mesa Redonda 2- 
Construir  

possibilidades de 

atuação  

através de uma 

formação  

crítica (YouTube) 

Convidados:  

Adriana Eiko  

Matsumoto,  
Raquel Souza Lobo 
Guzzo,  
Adriano Holanda,  

Miriam  

Debieux Rosa. 

 

Local: Canal 

Youtube 

Convidados via 

StreamYard 

19h - 21h: Mesa 
redonda 3-  

Movimentos  

Sociais uma  

perspectiva em meio a 

crise (YouTube) 

Convidados:  

Mônica  

Botelho, Indira Xavier,  

Gardênia  

Lemos.  

 

 

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
https://www.google.com/search?safe=active&bih=828&biw=1229&rlz=1C1ASUM_enBR893BR893&hl=pt-BR&sxsrf=ALeKk01O70XQMtkPNm1FZBO563thV7SHeQ%3A1613151279331&ei=L7wmYNHeE5ux5OUPx_S4cA&q=faculdade+de+educa%C3%A7%C3%A3o+ufg+endere%C3%A7o+e+telefone&oq=faculdade+de+educa%C3%A7%C3%A3o+ufg&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAEYADIECCMQJzIICAAQxwEQrwEyBggAEAUQHjIGCAAQBRAeMgYIABAIEB4yBggAEAgQHjIGCAAQCBAeMgIIJjoHCCMQsAMQJzoHCAAQRxCwAzoKCAAQxwEQrwEQDToICAAQCBAHEB46CAgAEAcQBRAeUMrWClj25wpg4voKaAJwAngAgAGBAogBsweSAQMyLTSYAQCgAQGqAQdnd3Mtd2l6yAEJwAEB&sclient=gws-wiz
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OBS: Após a abertura todas as comunicações orais estarão disponíveis para serem assistidas assincronamente. 
Os materiais de apresentação ficarão na plataforma durante todo o evento. Os inscritos dos minicursos receberão 
o convite do Google Meet via e-mail. 

B) MESAS REDONDAS DETALHADAS  

Conferência de Abertura: Brasil: A identidade de um povo em crise  

Convidada: Mitsuko Aparecida Makino Antunes  

Ementa: Abordar a relação de constituição da identidade nacional com as sucessivas crises 

político-econômicas. Fazer uma retrospectiva da construção da identidade nacional. Como a 

psicologia se estabeleceu enquanto ciência nessa identidade nacional. Traçar um breve histórico 

da participação da psicologia no movimento higienista e manicomial e como ainda hoje é 

utilizada como instrumento adaptativo e alienante das pessoas. Discutir sobre o papel do/a 

psicólogo/a na elaboração de políticas públicas que objetivam a equidade social.  

Mesa-redonda 1: Ressignificar a presença: fazer psicologia na pandemia.  

Convidadas: Ionara Vieira Moura Rabelo, Wilsa Ramos, Ana Idalina de Paiva Silva  

Ementa: No que consiste o fazer psicologia, como a presença é imprescindível para isso. É 

possível estar longe e estar perto? Como os/as psicólogos(as) ressignificam a pandemiam a 

presença durante a pandemia. Repensar a presença marcada pela tecnologia. Contradição posta 

pela pandemia, geradora de grande sofrimento na população, em que os/as psicólogos/as são 

chamados a estar presentes ao mesmo tempo que são impedidos pelo distanciamento físico 

exigido pelas medidas sanitárias.  

Mesa-redonda 2: Construir possibilidades de atuação através de uma formação crítica 

Convidados: Adriana Eiko Matsumoto, Raquel Souza Lobo Guzzo, Adriano Holanda, 

Miriam Debieux Rosa.  

Ementa: Abordar a formação crítica como indispensável na proposição de atuações 

humanizantes e em vistas a saúde e desenvolvimento da população. Discutir sobre a função 

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
https://www.google.com/search?safe=active&bih=828&biw=1229&rlz=1C1ASUM_enBR893BR893&hl=pt-BR&sxsrf=ALeKk01O70XQMtkPNm1FZBO563thV7SHeQ%3A1613151279331&ei=L7wmYNHeE5ux5OUPx_S4cA&q=faculdade+de+educa%C3%A7%C3%A3o+ufg+endere%C3%A7o+e+telefone&oq=faculdade+de+educa%C3%A7%C3%A3o+ufg&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAEYADIECCMQJzIICAAQxwEQrwEyBggAEAUQHjIGCAAQBRAeMgYIABAIEB4yBggAEAgQHjIGCAAQCBAeMgIIJjoHCCMQsAMQJzoHCAAQRxCwAzoKCAAQxwEQrwEQDToICAAQCBAHEB46CAgAEAcQBRAeUMrWClj25wpg4voKaAJwAngAgAGBAogBsweSAQMyLTSYAQCgAQGqAQdnd3Mtd2l6yAEJwAEB&sclient=gws-wiz
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transformadora dos/as psicólogos/as nas elaborações de políticas públicas. Os desafios de 

formar psicólogos/as no Brasil comprometidos com a transformação social. Onde estão esses 

profissionais, quais as possibilidades estão sendo desenvolvidas? 

 

Mesa-redonda 3: Movimentos Sociais: uma perspectiva em meio a crise  

Convidados: Monica Botello Alvim, Indira Xavier, Gardênia Lemos  

Ementa: Abordar os movimentos sociais enquanto ações vanguardistas na conquista e 

manutenção de direitos, bem como seus papéis na atualidade. Expor as tentativas dos governos 

de criminalizar e desarticular esses movimentos. Evidenciar as ações de alguns movimentos 

sociais regionais durante as últimas crises econômicas e sanitárias no nosso país, na luta pela 

educação, moradia, saúde, alimentação, direitos trabalhistas etc. Tratar das políticas públicas 

existentes e de novas possibilidades que fortalecem os movimentos sociais. Abordar a 

mobilização e organização social da população, inclusive dos/as psicólogos/as como uma 

perspectiva frutífera de resistência e transformação social na crise.  

Mesa redonda 4: Práxis psicológica no contexto pandêmico  

Convidadas: Beatriz Schmidt, Debora da Silva Noal e Elisa Sanabio. 

Ementa: Contexto pandêmico e as (novas) expectativas para a psicologia. Refletir sobre o que 

mudou na prática de psicólogos(as). Relacionar potencialidades e desafios para a prática dos 

psicólogos brasileiros. Abordar a relevância do suporte psicológico e das intervenções 

psicológicas no contexto da pandemia. O deslocamento de algumas atividades dos psicólogos 

para o atendimento online e os desafios para aqueles que não tem essa opção. Refletir sobre as 

novas demandas psicológicas que emergiram na pandemia.  

Conferência de encerramento: Ocupar e Resistir: o cotidiano dos/as psicólogos/as nas 

instituições.  

Convidadas: Lígia Libâneo, Mirely Conceição do Carmo, Alice Casanova dos Reis, Andrea 

Vieira Zanella  

Ementa: Abordar a necessidade da psicologia ocupar as instituições públicas (educação, saúde, 

assistência social, clínica etc) e ser parte dessa resistência. Mostrar o cotidiano de psicólogos/as 

que trabalham nessas instituições e como eles têm resistido aos constantes ataques. 

Possibilidades de práticas que visem a transformação social. Articulação com as políticas 

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
https://www.google.com/search?safe=active&bih=828&biw=1229&rlz=1C1ASUM_enBR893BR893&hl=pt-BR&sxsrf=ALeKk01O70XQMtkPNm1FZBO563thV7SHeQ%3A1613151279331&ei=L7wmYNHeE5ux5OUPx_S4cA&q=faculdade+de+educa%C3%A7%C3%A3o+ufg+endere%C3%A7o+e+telefone&oq=faculdade+de+educa%C3%A7%C3%A3o+ufg&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAEYADIECCMQJzIICAAQxwEQrwEyBggAEAUQHjIGCAAQBRAeMgYIABAIEB4yBggAEAgQHjIGCAAQCBAeMgIIJjoHCCMQsAMQJzoHCAAQRxCwAzoKCAAQxwEQrwEQDToICAAQCBAHEB46CAgAEAcQBRAeUMrWClj25wpg4voKaAJwAngAgAGBAogBsweSAQMyLTSYAQCgAQGqAQdnd3Mtd2l6yAEJwAEB&sclient=gws-wiz
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públicas que permitiram a inserção dos/as psicólogos/as em instituições e conjecturar novas 

possibilidades.  

C) MINICURSOS DETALHADOS 

 

Eixo Saúde: Desmonte do SUS e as consequências para a atuação do/a psicólogo/a na 

saúde.  

Convidada: Naraiana Tavares  

Ementa: Fim do NASF, fechamento dos CAPS, congelamento de recursos. Onde está o/a 

psicólogo/a na saúde? Fortalecimento da atenção básica e o papel do/a psicólogo/a na 

elaboração de políticas públicas como estratégia de garantia de direitos.  

Eixo Educação: Práticas em Psicologia Escolar, possibilidades em questão.  

Convidada: Tainá Dal Bosco  

Ementa: As ações e intervenções do/a psicólogo/a escolar. Sua participação na elaboração de 

projetos, escuta e encaminhamento de queixas escolares, suporte na atuação dos/as 

professores/as, pensar possibilidades de inclusão, etc. As elaborações de políticas públicas que 

inserem o/a psicólogo/a na instituição escolar.  

Eixo Assistência Social: Acolher quem já perdeu o que deveria ser garantido — 

perspectivas de atuação do/a psicólogo/a no SUAS.  

Convidada: Isabel Fernandes  

Ementa: Discutir a concepção de assistência social. Onde o/a psicólogo/a atua na assistência 

social. Quais as práticas do/a psicólogo/a atualmente. Qual o papel do/a psicólogo/a na 

articulação de políticas públicas.  

Eixo Trabalho: A organização social do trabalho no Brasil e a psicologia do trabalho.  

Convidada: Lívia Gomes  

Ementa: Trajetória histórica da psicologia em relação a organização social do trabalho no 

Brasil. Psicologia do trabalho ou psicologia dos/as trabalhadores/as? Como a psicologia pode 

ser um instrumento de prescrição do trabalho ou de pensar e desenvolver o trabalho coletivo.  

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
https://www.google.com/search?safe=active&bih=828&biw=1229&rlz=1C1ASUM_enBR893BR893&hl=pt-BR&sxsrf=ALeKk01O70XQMtkPNm1FZBO563thV7SHeQ%3A1613151279331&ei=L7wmYNHeE5ux5OUPx_S4cA&q=faculdade+de+educa%C3%A7%C3%A3o+ufg+endere%C3%A7o+e+telefone&oq=faculdade+de+educa%C3%A7%C3%A3o+ufg&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAEYADIECCMQJzIICAAQxwEQrwEyBggAEAUQHjIGCAAQBRAeMgYIABAIEB4yBggAEAgQHjIGCAAQCBAeMgIIJjoHCCMQsAMQJzoHCAAQRxCwAzoKCAAQxwEQrwEQDToICAAQCBAHEB46CAgAEAcQBRAeUMrWClj25wpg4voKaAJwAngAgAGBAogBsweSAQMyLTSYAQCgAQGqAQdnd3Mtd2l6yAEJwAEB&sclient=gws-wiz
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Eixo Clínica: A clínica para além do consultório  

Convidado: Mayk Diego Gomes da Gloria Machado  

Ementa: Abordar novas perspectivas do fazer clínico. As possibilidades da clínica para além do 

consultório. Como fazer uma clínica crítica. O atendimento remoto. Clínica focada em 

populações com vulnerabilidade social. Experiências em grupo. 

 

Eixo Formação em Psicologia: Coach e a promessa por soluções: a importância de se 

formar psicólogos/as.  

Convidada: Susie Amâncio  

Ementa: Na atualidade é cada vez mais comum práticas que fazem uso do nome de psicologia 

para fazer promessas de soluções fáceis, nesse sentido qual a importância de resistir e formar 

psicólogos/as que atuem numa outra via? Problematizar o uso da autoajuda. 

 

 

 

 

XV Congresso de Psicologia da UFG  

Psicologia e Políticas Públicas: Possibilidades em tempos de crise 

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
https://www.google.com/search?safe=active&bih=828&biw=1229&rlz=1C1ASUM_enBR893BR893&hl=pt-BR&sxsrf=ALeKk01O70XQMtkPNm1FZBO563thV7SHeQ%3A1613151279331&ei=L7wmYNHeE5ux5OUPx_S4cA&q=faculdade+de+educa%C3%A7%C3%A3o+ufg+endere%C3%A7o+e+telefone&oq=faculdade+de+educa%C3%A7%C3%A3o+ufg&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAEYADIECCMQJzIICAAQxwEQrwEyBggAEAUQHjIGCAAQBRAeMgYIABAIEB4yBggAEAgQHjIGCAAQCBAeMgIIJjoHCCMQsAMQJzoHCAAQRxCwAzoKCAAQxwEQrwEQDToICAAQCBAHEB46CAgAEAcQBRAeUMrWClj25wpg4voKaAJwAngAgAGBAogBsweSAQMyLTSYAQCgAQGqAQdnd3Mtd2l6yAEJwAEB&sclient=gws-wiz
https://fe.ufg.br/

	BRASIL. Portaria nº 122, de 25 de janeiro de 2011. Define as diretrizes de organização e funcionamento das Equipes de Consultório na Rua. Disponível em: http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2012/prt0122_25_01_2012.html. Acesso em 16 de janeiro ...
	COLLUCCI, Cláudia. Governo Bolsonaro quer revogar portarias que sustentam política de saúde mental. Folha de São Paulo, São Paulo, 7 de dezembro de 2020. Disponível em: https://www1.folha.uol.com.br/equilibrioesaude/2020/12/governo-bolsonaro-quer-revo...
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