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VIII ENCONTRO REGIONAL RIO DE JANEIRO DA ABRAPSO 

O PSICÓLOGO SOCIAL NA CIDADE: 
AÇÕES TERRITORIAIS, LUTAS POLÍTICAS E SUBJETIVIDADE 

	  
	  
            LOCAL: UNIVERSIDADE  FEDERAL DO RIO DE JANEIRO 

	  

AV. PASTEUR, 250, PAVILHÃO NILTON CAMPOS, 2º ANDAR. 
	  

PROGRAMAÇÃO 
 

 
Dia 5/11 
9h00 às 13h00 – Credenciamento. 

10h00 – Mesa de abertura. 

11h00 às 13h00 – Apresentação de trabalhos. 

14h00 às 16h00 – Mesa Redonda: 
Lutas políticas, questões urbanas e partici-
pação popular. 

• Francilene Cardoso (UFRJ) 
• Inalva Mendes (Vila Autódromo) 
• Gizele Martins (Jornal O Cidadão, Maré) 
• Coordenação: Mariana Alves Gonçalves 

Dia 06 / 11 

9h00 às 13h00 – Apresentação de trabalhos. 

14h às 16h00 – Mesa redonda: 
A formação da cidade e suas relações com a 
Psicologia. 

• Aluísio Ferreira de Lima (UFC   |   
ABRAPSO) 

• Letícia de Luna Freire 
(PPGA/UFF   |   LeMetro IFCS/UFRJ) 

• Isabel Cristina da Costa Cardoso 
(FSS/UERJ) 

• Coordenação: Marcela Montalvão Teti 

17h – Reunião dos membros e núcleos da Re-
gional Rio de Janeiro da ABRAPSO. 

Dia 07 / 11 

9h00 às 13h00 – Apresentação de trabalhos. 

14h00 às 16h00 – Mesa redonda: 
Intervenções sociais em territórios urbanos e 
transformação social. 

• Bernardo Svartman (USP) 
• Candida Dantas (UFRN) 
• Fernando Lacerda (UFG) 
• Coordenação: Carolini Cassia Cunha 

18h30 – Encerramento. 
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RESUMOS 
	  
	  

EIXO: LUTAS POLÍTICAS, QUESTÕES URBANAS E PARTICIPAÇÃO POPULAR 

Por uma vida sem catracas – um clamor popular: 
da modernidade sólida à modernidade líquida. 

Helenice Feijó de Carvalho 
Universidade do Estado do Rio de Janeiro 

O presente estudo teórico pretende trazer à luz do 
debate uma reflexão sobre a expressão – ‘por uma 
vida sem catracas’, ostentada, frequentemente, em 
manifestações populares e observada naquelas que 
aconteceram no Brasil, durante os anos de 2013 e 
2014, face à ideia de catraca construída num contexto 
da modernidade sólida e mencionada em tempo e es-
paço da modernidade líquida, concebida pelo so-
ciólogo Zygmunt Bauman, em sua obra: Modernidade 
Líquida (2001). Numa afirmativa provocativa, Bau-
man (2013), referenciando-se em Gordon Allport, 
declara que as “ciências humanas não resolvem 
questão alguma, mas só se aborrecem com ela” (p. 
58); e, é nessa direção e no impulso da inquietação 
que deve caminhar a psicologia social, investigando a 
intranquilidade arquitetada em tempos e espaços di-
versos de convivência humana. De acordo com Bau-
man (2001), no cerne da modernidade pesada e 
sólida, impregnada pela tendência ao totalitarismo, de 
homogeneidade compulsória, imposta e onipresente, 
surgiu como ícone a fábrica fordista que “reduzia as 
atividades humanas a movimentos simples rotineiros 
e predeterminados destinados a serem obediente e 
mecanicamente seguidos, sem envolver as faculdades 
mentais e excluindo toda espontaneidade e iniciativa 
individual”. Nessa concepção, instituiu-se a regra de 
que identidades e laços sociais deveriam ficar guarda-
dos em cabides e armários da porta de entrada dos 
espaços fabris que, por sua vez, recebiam os tra-
balhadores, pessoas mandadas, organizados em filas e 
horários que traduziam um controle externo e interno: 
em contraponto a essa perspectiva, defendia-se a 
liberdade de escolha e da autoafirmação humanas, do 
direito de ser e permanecer diferente (Bauman, 2001). 
A catraca, instrumento que em sua mecanicidade, 
controla o giro de um movimento, revela a linearidade 
do ingresso a algum lugar e de isolado pertencimento, 
definindo quem pode, ou não, estar num certo espaço 
e em qual tempo. Linearidade replicada em espaços 

urbanos, nos traçados de ruas e dos estreitos acessos a 
prédios, condomínios ou comunidades que têm como 
marca comum uma proposta diversa daquela de um 
encontro coletivo: há uma catraca, traduzida em por-
tarias e guardadores de territórios. Bauman (2001) 
argumenta que o começo da era moderna ofereceu a 
emancipação do tempo em relação ao espaço, numa 
associação processual, mutável e dinâmica. Na noção 
de modernidade líquida, o tempo instantâneo e sem 
substância é um tempo sem consequência: tempo 
nenhum precisa ser perdido ou superado; e o espaço 
pode ser atravessado por esse tempo nenhum, não se 
diferenciando o ‘longe’ e o ‘aqui’. A quase instanta-
neidade do tempo anuncia uma desvalorização do 
espaço que, assim, não impõe mais limites à ação e 
seus efeitos (Bauman, 2001). Entretanto, Bauman 
(2001) reconhece um aspecto que não mudou na 
transição da modernidade pesada, ou sólida, para a 
modernidade leve, ou liquida: “quem manda são as 
pessoas que conseguem manter suas ações livres, sem 
normas e imprevisíveis, ao mesmo tempo em que 
regulam normativamente as ações dos protagonistas: 
pessoas com as mão livres mandam em pessoas com 
as mão atadas; a liberdade das primeiras é a causa 
principal da liberdade da falta de liberdade das últi-
mas, e a falta de liberdade das últimas é o significado 
último da liberdade das primeiras” (Bauman, 2001, p. 
139). Ainda segundo Bauman (2001), na moderni-
dade líquida o ponto de interrogação teria se desloca-
do do lado dos meios para o lado dos fins: questiona-
se, portanto, uma vida sem catracas da modernidade 
sólida teria o mesmo sentido de uma vida sem ca-
tracas da modernidade líquida? Por qual falta de 
liberdade, as manifestações populares clamaram em 
2013 e 2014? O grito reivindicava o abandono de 
vidas movimentando-se em filas, tecidas num espaço 
condensado? O que significa mover-se livremente em 
tempos de fluidez e transitoriedade dos laços sociais? 
É interessante pensar sobre as manifestações popula-
res, como fenômenos sociais que se revelam de 
maneira diferente a cada tempo e espaço, escapando-
se de um estado de simplificações e de fantasias re-
gressivas, ou de busca da conformidade com outros 
eventos, admitindo-se, conforme ressalta Bauman 
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(2001), “a natureza alterável e contingente, humana e 
não-inevitável da ordem social”. (p. 246) 
Palavras-chave: Manifestações populares. Moderni-
dade. Modernidade líquida. 
 
Rádio Comunitária Santa Marta: quando as 
produções radiofônicas fazem ver cerceamentos e 
resistências em um contexto de pacificação 
 

Jessé Guimarães da Silva 
Universidade Estácio de Sá 

 
O presente trabalho tem por finalidade apresentar al-
gumas reflexões acerca de produções radiofônicas 
identificadas no Morro Santa Marta, favela localizada 
na zona sul do município do Rio de Janeiro, em um 
contexto de ingresso e ocupação do Estado em deter-
minadas regiões da cidade por intermédio de forças 
policiais militares. Esta estratégia foi conduzida a 
partir do ingresso do dispositivo Unidade de Polícia 
Pacificadora (UPP), cuja finalidade era implementar 
uma política de segurança pública destinada ao com-
bate da violência urbana e a oferta de serviços diver-
sos dentro de diferentes favelas. A presente discussão 
teve como ponto de partida a pesquisa realizada du-
rante a tese de doutorado, elaborada entre os anos de 
2009 e 2012, cujo objetivo foi indagar acerca dos 
modos de cerceamentos e resistências suscitadas pela 
rádio comunitária, chamada Rádio Comunitária Santa 
Marta, 103,3 FM, fundada em setembro de 2010. As 
produções radiofônicas, promovidas pelos moradores 
da localidade, faziam falar um conjunto de im-
posições e interdições que, direta e indiretamente, 
traziam à tona certas práticas policiais implementadas 
na região e seus efeitos – tais como, a permanência da 
coerção e do controle nas abordagens policiais, a 
ausência de ações que atendessem às demandas lo-
cais, a interrupção das atividades da rádio. Assim co-
mo elas também faziam ver modos de resistência sus-
citados não apenas por intermédio das temáticas 
abordadas na grade de programações regulares da 
rádio, mas também por intervenções esporádicas de 
caráter coletivo (fóruns, debates a céu aberto, mani-
festações, cartazes e faixas afixados em residências, 
eventos festivos, abaixo-assinado). Práticas estas re-
sponsáveis por fazer frente à afirmação das ações le-
gitimadas em nome do atual programa estadual de 
segurança pública no que diz respeito às estratégias 
adotadas no combate ao crime e na redução dos 
índices de violência, assim como aos regimes de 
gestão governamental destinados à regulamentação de 

práticas e discursos na favela. Ao longo de aproxima-
damente 3 (três) anos de investigação foi realizado 
um extenso acompanhamento junto às diferentes 
produções da Rádio Santa Marta, o que foi possível a 
partir de registros escritos auxiliados pelo uso de um 
diário de campo. Com base no presente dispositivo 
metodológico, entrevistas foram realizadas individu-
almente com os participantes da rádio, incluindo os 
responsáveis pela programação e seus ouvintes, o que 
contabilizou um total de 10 (dez) voluntários. A partir 
da referida estratégia metodológica, tornou-se possí-
vel a observação das diferentes tensões envolvendo os 
modos de gestão de vida no interior da favela com 
base nas produções discursivas registradas pelo dis-
positivo rádio. Tais conflitos eram circunscritos, entre 
outras condições, pela existência de uma política de 
remoção adotada no Morro Santa Marta defendida 
pelo poder público como um recurso destinado à 
proteção de diversos moradores frente às condições 
precárias de moradia – justificativa alegada pelo 
poder estatal. Estratégia que, embora legitimada a 
partir de estudos técnicos e do suporte legal, ecoa jun-
to às produções radiofônicas enquanto uma política de 
segurança pública com o objetivo de redução da 
violência urbana e conduzir os índices a níveis 
toleráveis, assim como o controle de modos de ser e 
de viver situados dentro da favela Santa Marta. 
Palavras-chaves: rádio comunitária; participação 
popular; Unidade de Polícia Pacificadora; modos de 
cerceamentos e de resistências 
 
Autogestão, massas e multidões: impasses e limites 
da gestão de ninguém ou na gestão coletiva 

Daniel Maribondo Barboza  
Universidade Federal Fluminense 

Pedro Legey de Abreu e Lima  
Universidade Federal do Rio de Janeiro 

 
A proposta deste trabalho é discutir a emergência de 
práticas autogestionárias junto e por coletivos e prob-
lematizar os chamados “impasses da autogestão” ou 
mesmo sua pretensa impossibilidade. Utilizaremos, 
como mote, dois acontecimentos: (1) as mani-
festações de junho de 2013 e (2) a Massa Crítica (Bi-
cicletada) do Rio de Janeiro. Em junho de 2013 e ao 
longo desse ano, protestos se engendraram densa e 
intensamente nas ruas. Herança ou não de práticas de 
manifestação utilizadas há muito por sindicatos, par-
tidos e coletivos em geral, a ocupação das ruas pelas 
pessoas para denunciar as incoerências e mortifi-
cações da cidade passa a tomar visibilidade na grande 
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mídia. Se antes, partidos e sindicatos sequer obtinham 
um pé-de-página em jornais, àquela época as grandes 
empresas de comunicação não tinham como se es-
quivar da cobertura das manifestações: se não o fiz-
essem, caíam no risco de se sobressaírem versões 
menores daquele acontecimento. E, entre notícias e 
burburinhos, as vozes clamavam pelos líderes daquela 
turba furiosa. Indagavam: quem estava por trás daqui-
lo tudo? Qual era a pauta reinvindicada? Com quem 
poderia-se negociar? O assombro da força de uma 
multidão que tomava as ruas num movimento viral 
desdobra-se em táticas de forja de líderes: uns tantos 
pretensos representantes aparecem, nos telejornais, 
reunindo-se com o governador para elaborar um acor-
do de cavalheiros. Logo a multidão denunciava o en-
godo. Outra moça, ao tentar articular assistência ju-
rídica a manifestantes, é acusada de ser líder dos 
radicais. Logo cai por terra essa versão. Corta. Na 
última sexta-feira do mês - e, depois, outras tantas 
sextas-feiras -, pedaleiros se reúnem em um ponto da 
cidade, a Cinelândia. Uma pessoa surge indagando 
quem é o organizador daquele evento, pois gostaria de 
conversar. A resposta é categórica: não há líderes, 
funcionamos numa horizontalidade. Sem entender 
muito bem, as conversas se iniciam. Aquele momen-
to, no qual ciclistas chegavam, paravam as bicicletas, 
outros tantos passavam e diminuíam a cadência, era a 
chamada “concentração”. Os ditos “mais antigos” se 
olhavam, com rabo-de-olho, como que esperando 
quem tomaria a iniciativa de fazer a fala inicial, 
apresentando a proposta daquela atividade, discutindo 
o percurso que seria feito, trazendo à tona estratégicas 
de segurança ao se pedalar “em massa”. Aos tantos 
que vem, chegando pela primeira vez, aquilo parece 
uma bagunça, ninguém coordena. Finalmente, alguém 
toma coragem, sobe na mureta de um canteiro e faz as 
falas. Trajeto decidido, descendo da mureta, alguém 
sussurra “poxa, faltou falar disso”. Outros sussurros 
ressoam, na miúda: “deveríamos ter ido para o outro 
lado da cidade”; “esse caminho não é legal, eu não 
vou subir o viaduto”; “eu vou/não vou parar no sinal 
vermelho mesmo!”. A pedalada coletiva se inicia, 
com os gritos contumazes, e vai serpenteando a 
cidade. À frente da massa, pedalantes avançam em 
alta velocidade, afastando-se dos demais. Ao final 
dela, outros conversam descontraidamente. No meio 
da massa, oscilam movimentos de ir-e-vir e, assim, 
buracos se formam. Logo um carro avança sobre a 
massa, aproveitando uma das brechas. Mais a frente, a 
massa se divide na decisão entre subir um viaduto ou 
passar por baixo dele, cruzando uma via expressa. 

Exaustos, os que moram do outro lado da cidade op-
tam por deixar a massa e voltar para casa. Outros, 
aproveitam que moram por ali e ficam no meio do 
caminho. Enfim, alguém brada “tá vendo o que dá, 
não ter liderança?”. Tomando esses dois acontecimen-
tos como disparadores da discussão, propomos colo-
car em jogo o que se constitui como fator impeditivo 
de práticas autogestionárias e sem líderes, e o que 
acaba por emergir com mais intensidade justamente 
pela proposta de horizontalidade. Isto é: o que se tra-
ta, de fato, de um problema intrínseco à autogestão e 
o que é um problema de qualquer proposta de organi-
zação coletiva? Como que práticas hierarquizantes 
invisibilizam certos problemas de organização, ao 
invés de lidar com eles? Como que, consequente-
mente, qualquer aposta autogestiva acaba por desvelar 
tais problemas, antes escondidas sob o véu da autori-
dade? O urgentismo deliberativo, o ressentimento 
pós-debate, a confusão entre ausência de líderes e 
não-assunção de tarefas… Até que ponto estamos 
dispostos a tomar decisões, e até que ponto consider-
amos desejável que tomem decisões por nós, que nos 
deleguem sem consultar-nos? Estas são as questões 
norteadoras deste trabalho de reflexão e problem-
atização. Ao invés de fornecer respostas ou encerrar 
essas indagações em um sentido único, o que propo-
mos é que outras questões surjam. Propomos que a 
indagação se desdobre em outras, e essas em mais 
outras, visando a mobilizar nossos lugares e pensar o 
tanto de nossas vidas que investimos no fazer cole-
tivo. 
Palavras-chave: autogestão; manifestações de junho 
de 2013; horizontalidade; organização coletiva; par-
ticipação popular 

 
A arte urbana, a rua e seus encontros: outros 
olhares ao campo da pesquisa e à autonomia na 
constituição da cidade. 
 

Renan De Vita Alves de Brito 
 Andréa Vieira Zanella 

 Universidade Federal de Santa Catarina 
 
O foco da discussão do presente trabalho se refere a 
um acontecimento que emergiu a partir das atividades 
de campo de pesquisa de mestrado. Pesquisa esta de-
senvolvida junto ao programa de pós-graduação na 
Universidade Federal de Santa Catarina. 
As atividades da pesquisa-intervenção são realizadas 
com jovens que frequentam uma ONG (Centro Cultu-
ral Escrava Anastácia) na cidade de Florianópolis/SC. 
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O grupo é composto por uma média de vinte jovens, 
encaminhados à ONG por diversos programas de in-
clusão em assistência social, um coordenador respon-
sável pela pesquisa e um cinegrafista responsável pelo 
registro das atividades. 
Estruturada com base no projeto ArteUrbe: oficinas 
estéticas com jovens na cidade, em que participei co-
mo bolsista de iniciação científica durante o período 
de março de 2010 a novembro de 2013, a referida 
pesquisa tem como objetivo principal problematizar 
as relações dos jovens com a cidade pautada nos te-
mas: arte, jovens e cidade. A cidade como espaço 
principal das atividades, ainda que não o único; os 
jovens, público a quem são dirigidas as oficinas artís-
ticas; e a arte urbana (graffiti, estêncil, lambe lambe) 
como principal dispositivo para tensionar as relações 
dos jovens com o espaço urbano. 
Nas atividades de campo da pesquisa, são ofertadas 
oficinas estéticas para jovens para, via intervenções 
artísticas no espaço urbano, construir com eles novas 
maneiras de viver a cidade; transformar a urbe e suas 
relações. 
Considerando que, segundo Costa (2004, p. 181), na 
cidade prevalece a “centralização de práticas, cons-
truções sólidas que ordenam os corpos no seu deslo-
camento, fixando-os em lócus lógicos de um quadro 
classificatório”, pretende-se, com as oficinas estéti-
cas, estabelecer no espaço urbano relações outras que 
escapem às triviais; construir, a partir de intervenções 
estéticas, um “coágulo” em meio ao fluxo urbano que 
permita que as pessoas desacelerem seus ritmos, se 
esbarrem, se olhem, pois na urbe, 

As vias e desobstruções evitam os coágulos, não 
apenas em prol da “circulação saudável”, mas 
também temendo a articulação subversiva da mul-
tidão em movimento, fazendo com que esta escor-
ra sempre. (COSTA; FONSECA; MIZOGUCHI, 
2004, p. 181). 

O acontecimento que se apresenta como foco de dis-
cussão deste trabalho, ocorreu em meio a uma das 
oficinas estéticas da linguagem artística denominada 
estêncil, cuja produção compreende dois momentos 
distintos. 
No primeiro momento, com o auxílio de estiletes, são 
recortadas chapas de radiografias e transformadas em 
moldes vazados, que uma vez aplicada tinta em spray, 
imprimem a determinadas superfícies a ilustração 
recortada; no caso das oficinas da pesquisa, as ilustra-
ções são aplicadas nas superfícies da cidade. 
No segundo momento o grupo dirige-se à rua para 
escolher os locais em que serão inscritas suas produ-

ções. No dia do acontecimento, foco da discussão 
desse trabalho, o grupo escolhera uma praça pública 
consideravelmente degradada para realizar a interven-
ção. Havia muitos bancos espalhados pelo local, o 
que fez com que a maioria dos jovens escolhesse os 
encostos desses assentos como principal alvo de suas 
intervenções. 
Durante o processo, algumas pessoas que transitavam 
pelo local se demonstraram descontentes com as in-
tervenções dos jovens e após se dirigirem ao grupo 
com bastante hostilidade, agressões verbais e irrita-
ção, acionaram as autoridades policiais. Passados al-
guns minutos, os policiais chegaram à praça e aborda-
ram o grupo, que na medida do possível dialogava 
para explicar os objetivos das intervenções artísticas. 
Apesar da tensão e do alvoroço causado pela presença 
policial e, da aparente interrupção ao trabalho, foi 
possível enxergar a abordagem como acontecimento 
que contribuía com a atividade, fazendo com que esta 
não cessasse ali.  
Ao grupo foi necessário responder pelas intervenções, 
assumir posições, dialogar, se responsabilizar pelos 
desdobramentos, escutar e construir em processo co-
letivo uma cidade diferente, uma cidade possível.  
Se as possibilidades de transitar e participar da 
(re)construção dos espaços urbanos demonstraram-se, 
por um lado, demasiadamente restritas, por outro 
apresentaram-se passíveis de serem resignificadas e 
transformadas em abertura à continuidade no proces-
so a que se propõem as atividades da pesquisa em 
questão: a formação ética, estética, política dos parti-
cipantes. 
Foi possível problematizar as possibilidades de transi-
tar a cidade de maneiras outras que escapem aos mo-
dos dominantes, pensar modos de ampliar as estéticas 
que nos colocam em contato com os espaços urbanos 
e estabelecer trocas e diálogos na constituição da ur-
be. 
Ficou evidente que a reprodução e subordinação às 
normas estão invisivelmente enraizadas nos corpos, 
fazendo com que os próprios cidadãos assumam o 
papel das autoridades quando essa não se faz presen-
te. 
A abordagem e as decisões dos policiais, assim como 
a interferência dos pedestres, não significaram o en-
cerramento da atividade; ao contrário, possibilitaram 
abertura a trabalhos outros junto com os jovens, dan-
do continuidade às atividades nos espaços urbanos. 
Palavras-chave: arte, cidade, pesquisa-intervenção 
Órgão Financiador: CNPq 
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Redes de vigilância e a Cidade – luta política, cap-
turas e resistências 

Rosa Maria Leite Ribeiro Pedro 
Ana Paula da Cunha Rodrigues 

Luciana Guilhon de Albuquerque 
Antônio José Peixoto Costa 

Cristiana de Siqueira Gonçalves 
Jéssica da Silva David 

Universidade Federal do Rio de Janeiro 
 

Na atualidade, vemos uma forte presença dos disposi-
tivos tecnológicos em nossa vida cotidiana. Tais dis-
positivos atravessam e hibridizam a constituição de 
nossa sociedade, entrelaçando-se a ela de forma tão 
intensa que é possível afirmar que não há sociedade 
hoje fora da tecnologia – e, inversamente, que toda 
tecnologia é social. Assim, o presente trabalho tem 
como objetivo explorar as ressonâncias das tecnologi-
as de vigilância e visibilidade na própria configuração 
da cidade. Para isso, tomamos como porta de entrada 
(LATOUR, 2000) o que ficou conhecido dentro da 
polícia civil como o “Inquérito do Black Block”, 
gerado na costura das muitas imagens produzidas pela 
grande mídia, pela mídia ativista, pelos manifestantes 
e pelas Secretarias de Segurança Pública. Buscamos 
seguir como, na produção de vigilâncias e contra-
vigilâncias, foi sendo produzida uma determinada 
verdade sobre o que eram os manifestantes e os pro-
testos ocorridos a partir de junho de 2013. Tomar as 
manifestações como acontecimento não só mostra 
uma reinvenção das práticas de ação e luta política 
como um rearranjo da segurança pública. Nesse pro-
cesso, a vigilância vai se tornando um vetor cada vez 
mais decisivo na produção de segurança e de cuidado 
com a cidade, e em contrapartida engendra trans-
formações das próprias práticas de manifestação. 
A problematização desses episódios ilustra a força e a 
extensão da presença dos dispositivos tecnológicos 
em nossa vida cotidiana. Para além da compreensão 
de que a tecnologia é imanente à sociedade, argumen-
tamos que os dispositivos tecnológicos não são meros 
objetos ou instrumentos totalmente determinados pela 
vontade humana, mas antes uma rede que “faz fazer” 
– portanto, nos mobiliza, desvia nossas ações. Ou, 
segundo nos ensina a Teoria Ator-Rede (TAR), os 
não-humanos “têm agência” (Latour, 2012). Isso sig-
nifica pensar como a sociedade se produz, tendo em 
vista a participação da tecnologia, e como as conex-
ões entre atores humanos e não humanos constroem o 
social. Não concebemos o social, portanto, como um 
campo de forças estabilizadas atuando por trás dos 

fenômenos observados e servindo para explicá-los. 
Orientados pela TAR, entendemos que o social não é 
o que explica, mas o que deve ser explicado. Carac-
teriza-se como um campo de forças em constante em-
bate que vez por outra se estabiliza numa forma. 
Segundo Latour (2012), em nossas pesquisas, 
devemos alimentar-nos das controvérsias, deixando 
que a ordem seja encontrada por aqueles envolvidos 
nos embates, em vez de impostas por uma observação 
supostamente superior de teóricos e estudiosos. É 
quando as controvérsias se instauram, os debates se 
acirram e as disputas se tornam acaloradas, portanto, 
que as entidades que compõem o social tornam-se 
mais visíveis. Cartografar controvérsias consiste, as-
sim, em um modo de pesquisar que visa à com-
preensão e à proliferação de realidades. Um método, 
ou estratégia, que põe o foco nas incertezas que 
produzem estas realidades, que possibilita a descrição 
dos movimentos que as tornam estáveis. Esse modo 
de investigar nos permite, portanto, observar as ações, 
práticas e escolhas que atuam na construção das reali-
dades que experimentamos. 
Propomos, no âmbito deste trabalho, problematizar as 
conexões híbridas entre tecnologia e sociedade, com 
foco nas tecnologias de controle e vigilância, que tem 
sido objeto de nossas pesquisas no âmbito do Grupo 
“Cultura Contemporânea: Conhecimento, subjetivi-
dade e tecnologia” (CNPq/Lattes). Para tanto, propo-
mos seguir as controvérsias articuladas a partir do 
“Inquérito Black Block”, privilegiando as imagens 
produzidas pelo videomonitoramento e pela cobertura 
midiática dos protestos, bem como o rastreamento nas 
redes sociais e as formas de resistência mobilizadas 
pelos ativistas. Não se trata de adotar, em relação a 
essas tecnologias, uma posição favorável ou contrária. 
Queremos destacar o quanto os dispositivos tecno-
lógicos configuram-se como atores-rede decisivos no 
cenário contemporâneo, fazendo-nos fazer coisas e 
participando, de forma radical, na constituição das 
formas de ser e de viver na atualidade.  
Palavras-Chave: Dispositivos de vigilância, Teoria 
Ator-Rede, Controvérsias, Manifestações, Resistên-
cia. 
 
A Proibição das Máscaras e Manifestações Sociais 

 
Raphael Ferreira de Ávila 

Gabriel Tadashi Hirata  
Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro 

 
Outra face, outra identidade, outra representação. As 
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máscaras reproduzem uma face ao mesmo tempo em 
que ocultam outra e, a exceção de manifestações cul-
turais como o Carnaval, estão proibidas nas ruas de 
diversos estados brasileiros. Desde panos e bandanas 
cobrindo o rosto até fantasia, e principalmente o 
enigmático rosto de Guy Fawkes, máscara usada por 
um personagem popularizado pelo filme “V de 
Vingança” e incorporado às manifestações de cidades 
distantes como Istambul, Londres, Rio de Janeiro e 
São Paulo, passando a ser referência da mudança 
iconográfica das manifestações contra a ganância 
corporativa. Essa máscara específica gerou no Brasil 
uma intrigante inquietação a partir das “jornadas de 
junho” de 2013, através do jogo no qual convidam a 
participar: “uma imagem lúdica desengajada do con-
texto político local, excêntrica com relação aos ícones 
do protesto social, que se instalou como um passe nas 
mobilizações em junho” (LIFSCHITZ, 2013, p 704).  
Com Deleuze e Guattari, pensaremos através do con-
ceito de rostidade os usos possíveis das máscaras, em 
especial, os evidenciados na performance mani-
festante nas ruas. Se uma “máscara não esconde o 
rosto, ela o é” (1996, p.34), o que e como ocultam, e 
quanto revelam? Os autores marcam duas funções às 
máscaras: Em uma, a máscara que assegura a perten-
ça da cabeça ao corpo não haveria qualquer função 
unitária a não ser a negativa, e assim em nenhum 
caso, a máscara serviria para dissimular, para escond-
er, mesmo mostrando ou revelando. Esse movimento, 
tomado assim como de desterritorialização, aqui visto 
como delineador de agenciamentos particulares de 
poder, colocando o corpo em conexão com devires. 
Em outro, a máscara poderia ainda assegurar a insti-
tuição, e neste caso a rostificação opera transforman-
do signos sobre o significante do rosto. Uma rostifi-
cação da cabeça e corpo tem em seus traços os usos 
cooptados no cotidiano, podendo ser transformando 
em tendências como a moda. Destacaremos a partir 
desta discussão, alguns dos muitos usos possíveis às 
máscaras evidenciados nas manifestações a partir de 
junho de 2013 no Brasil. Sem desconsiderar as outras 
possibilidades desse uso, apontamos principalmente 
os que auxiliam nas considerações do contexto da 
proibição.  
No âmbito dos protestos, as máscaras são apenas uma 
dentre as muitas diversidades. Porém a partir de pro-
jetos legais para sua proibição, passaram a ser o prin-
cipal foco de debate das instâncias legais, indicando o 
perfil das ações de reação do Estado frente os 
diferentes meios de manifestações da sociedade. 
Tomado em dada medida e com efeito, os usos de 

máscara podem ser vistos como elemento de união e 
característica de diferenciação, tratando-se portanto 
de um desdobrar de vertentes políticas. Na Assemble-
ia Legislativa do Rio de Janeiro, a expressão mais 
recente das reações do Estado contra insurgências 
desdobra-se na aprovação da Lei Estadual nº 6.528, 
de 11 de Setembro de 2013. Sancionada pelo gover-
nador com o pretexto de regulamentar o direito con-
stitucional de reunião, esta acaba violando esta 
liberdade, e a expressão imanente ao seu exercício. 
Mesmo assim, influenciou diversos outros estados da 
união, tornando-se discussão a nível nacional.  
Com Michel Foucault (1979), entenderemos como os 
governos utilizam-se de “leis como táticas”, refletindo 
sobre a relação destas táticas em um sistema de pen-
samento mais amplo, a chamada “Razão de Estado”, 
em que este se governa segundo as regras racionais 
que lhe são próprias, que não se deduzem dos pre-
ceitos da sabedoria ou da prudência, pensado assim 
em correlação a uma delimitação espaço-tempo. Feita 
a partir de uma evidente distorção do texto constituci-
onal, a lei de proibição das máscaras demonstra como 
propósito o combate às ações como a black blocs, 
intensas desde 2013 e objeto de muitas análises polí-
ticas.  
Professores em greve, estudantes que se recusam a 
pagar o aumento das passagens, mulheres exibindo 
seus seios e jovens se beijando. Escudos, vinagres e 
máscaras. Estas parecem ser as expressões mais con-
tundentes e parciais das contradições de nossa socie-
dade. Antes de haver as manifestações, já estava lá 
um corpo doente da cidade, evidenciado na miséria, 
no crime e na indiferença. Prisões arbitrárias nos pro-
testos,  intensificadas desde junho de 2013, tentativas 
de enquadrar jovens sem relação entre si e sem partic-
ipação em depredações no crime de formação de 
quadrilha; a Lei de Segurança Nacional em São Paulo 
usada para enquadrar um casal que documentava a 
destruição após um protesto; aprovação da Lei de Or-
ganização Criminosa, no âmbito federal, e a lei incon-
stitucional, no Rio de Janeiro, proibindo o uso de 
máscaras nas manifestações; por fim, a expedição de 
mandados de busca e apreensão na casa de jovens, 
para averiguação de seus vínculos com black blocs, 
Anonymous, ou qualquer outro “grupo” vinculado as 
manifestações, as vésperas da realização de grandes 
eventos. Atentos assim às violências cotidianas, 
buscamos evidenciar elementos que ajudam na 
(re)construção de discursos, possibilitando pensar 
outros modos de inserção nas tramas sociais.  
Palavras-chave: mobilizações sociais, máscaras, 
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desterritorialização. 
 

Psicologia social e o diálogo com grupos populares 
 

Marina Herinques de Andrade 
Felizardo Tchiengo Bartolomeu Costa 

UNESP 
 
O objetivo deste trabalho é discutir a assessoria a 
grupos populares de trabalho e geração de renda, 
prestada por uma incubadora universitária do Oeste 
Paulista. Portanto, esse texto está respaldo no trabalho 
que se desenvolve simultaneamente como estágio de 
ênfase do curso de Psicologia e projeto de extensão 
no âmbito das atividades previstas e propostas dentro 
da Incubadora de Cooperativas Populares da Fac-
uldade de Ciências e Letras de Assis.  
As reflexões presentes neste artigo dizem respeito a 
um conjunto de ações de campo em que se tinha o 
propósito de discutir questões sobre a saúde no tra-
balho e do trabalhador dentro de Empreendimentos de 
Economia Solidária. Um dos elementos que se teve 
em conta ao levar a cabo a nossa intervenção dentro 
destes grupos está relacionado à questão da humani-
zação das condições de trabalho, uma problemática 
que se faz ao se abordar a organização deste em em-
presas que funcionam na lógica capitalista, aonde se 
explora a força de trabalho dos sujeitos, sem respeito 
aos processos de singularização. 
A Economia Solidária compreende uma diversidade 
de práticas econômicas e sociais, que estão organiza-
das sob a forma de cooperativas, associações, clubes e 
feiras de troca, bancos comunitários, empresas auto-
gestionárias, redes de cooperação, entre outros. Tudo 
isso visando à produção de bens, prestação de 
serviços, finanças solidárias, trocas, o exercício de um 
comércio justo e um consumo solidário. 
Os grupos que atuam nesta perspectiva são chamados 
de Empreendimentos de Economia solidária (EES’s). 
Contudo, nem todos os EES’s seguem os valores 
propostos dentro desta perspectiva e por esse motivo, 
acabam reproduzindo a exploração e a precarização 
do trabalho, tanto quanto as organizações capitalistas. 
Na prática, muitas vezes, quando se decide criar um 
EES, os sujeitos ainda estão presos ao pensamento 
vigente e reproduzem as relações já existentes e que 
são eminentemente capitalistas. Nesse sentido, a In-
cubadora de Cooperativas Populares da Unesp – 
Núcleo de Assis (Incop Unesp Assis) atua nos EES’s 
como um mediador do processo de entendimento de 
uma nova forma de trabalho pelo grupo, podendo 

promover percepções diferenciadas relacionadas a 
esse modo de vida. Caminhando ao lado da Educação 
Popular, as incubadoras procuram desenvolver com 
os grupos um pensamento crítico e auto-reflexivo 
acerca de suas relações de trabalho, potencializando 
os empreendimentos a partir do fortalecimento das 
habilidades de cada sujeito que faz parte daquele 
coletivo. 
Adotamos como abordagem metodológica, a teoria da 
práxis e a educação popular, tendo em nossos encon-
tros com os grupos que a incubadora assessora, as 
rodas de conversa como instrumento auxiliar para a 
efetivação do trabalho. 
As rodas de conversa que são espaços de fala nos 
quais se espera a emergência das contradições viven-
ciadas pelos grupos, para, a partir disso, refletir sobre 
o processo de trabalho dos mesmos em seus conflitos 
e relações estabelecidas. Tais espaços também fun-
cionam como um momento para discutir os ideais da 
Economia Solidária. Além disso, também auxiliamos 
o grupo a lidar com a parte administrativa e “bu-
rocrática” necessária ao seu desenvolvimento, tais 
como: responder editais de fomento, elaborar docu-
mentos (ofícios, atas, etc.), legalizar-se enquanto co-
operativa, realizar o controle fiscal, entre outros. 
Portanto, nosso trabalho visa construir com os coope-
rados um empoderamento no que tange as condições 
de sujeitos no protagonismo social e econômico. 
Palavras-chave: Economia solidária, cooperativismo, 
grupos populares. 
 
Organizações da Sociedade Civil e participação 
popular: rastros e pistas para uma cartografia de 
controvérsias 

Mariana de Castro Moreira 
Instituto Brasileiro Medicina Reabilitação 

 
Este trabalho faz parte da pesquisa de tese em Psicos-
sociologia de Comunidades e Ecologia Social (UFRJ) 
e tem como foco a problematização sobre a atuação 
da sociedade civil no fortalecimento da democracia, 
no Brasil, nas últimas décadas. A partir das con-
tribuições da Psicologia Social e de novas possi-
bilidades de pensar a construção de conhecimento 
nesta área, busca refletir sobre as transformações e 
reconfigurações nos modos de participação e de sub-
jetivação no espaço público e na vida política. Lan-
çamos um olhar especial para o campo dos projetos 
sociais como territórios de ação que dão materialidade 
às assim chamadas Organizações da Sociedade Civil 
(OSC). 
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Organizações não governamentais, associações, insti-
tutos, fundações, terceiro setor: terminologias diver-
sas que apontam práticas múltiplas e referenciais dis-
tintos, sinalizando o necessário reconhecimento da 
complexidade deste campo. A abordagem proposta 
não se dá em direção ao consenso, mas no desafio de 
transitar entre fronteiras, heterogeneidades e contro-
vérsias.  
Em comum, encontramos nestas práticas, a ação de 
pessoas, grupos e organizações que se mobilizam, na 
esfera privada, em torno da causa pública e que tem o 
princípio democrático como projeto político que 
norteia as bases da convivência em sociedade.  
O recorte proposto situa-se nas últimas décadas, to-
mando a Constituição de 88 como marco.  Um olhar 
sobre os anos 80 aponta o caldo de mobilização social 
produzido na luta contra a ditadura. Neste cenário, as 
OSC se destacam pelo protagonismo de importantes 
conquistas que vão do silenciamento, punição e inter-
dição à participação como conquista e direito. 
À época, OSC eram espaços de acolhimento de utopi-
as e lutas. Hoje, o caldo de mobilização se trans-
formou: há um movimento de criminalização destas 
iniciativas, associando-as a escândalos que envolvem 
corrupção, política partidária e desvio de recursos 
públicos, de tal modo que a própria legitimidade deste 
trabalho é colocada em xeque.  
Parece-nos que, nos anos 60 e 70, as fronteiras entre o 
que se entendia por sociedade civil, Estado e inicia-
tiva privada eram mais claramente delimitadas. Hoje, 
frente à complexificação das próprias demandas so-
ciais, muitos atores passam a atuar e a fazer parte do 
que se chama de sociedade civil organizada, configu-
rando um campo de forças e disputas por territórios, 
poder, públicos ou financiamento. Ao mesmo tempo, 
mesclam-se novas identidades e configurações 
híbridas a partir das parcerias que se estabelecem. Em 
uma mesma iniciativa, podem estar associadas OSC 
como executoras de projetos públicos que contam 
com recursos da iniciativa privada. Certamente a dis-
cussão sobre quem faz o quê – e sobretudo quem en-
tra com qual recurso – não está dada, mas encerra 
desdobramentos éticos e políticos que precisam ser 
problematizados.  
Sobretudo a partir dos anos 2000, acompanhando a 
crise econômica mundial, inaugura-se longo período 
de transformações para as OSC quando a sustenta-
bilidade financeira acaba por comprometer, muitas 
vezes, a própria sustentabilidade política de projetos 
de transformação social.  
 

Deste modo, esta pesquisa tem acompanhado como o 
campo de atuação das OSC veio se configurando e 
transformando-se desde a década de 80 até os dias 
atuais, tendo como eixo principal a discussão sobre as 
possibilidades e alternativas de participação da socie-
dade civil na vida política/pública.  
Partindo dos 20 anos de experiência da OSC Espaço 
Compartilharte (Teresópolis-RJ), nossa porta de en-
trada neste campo, buscamos tecer uma “cartografia 
de controvérsias” (LATOUR, 2005) tendo como base 
referenciais teóricos da Teoria Ator-Rede. Inspirados 
no trabalho realizado por Latour, em sua etnografia da 
ciência, estamos desenvolvendo uma etnografia do 
trabalho das OSC, “entrando pela porta de trás”, 
como sugere o autor, isto é, pelos vestígios que apon-
tam como são construídas em seu dia a dia e não em 
seu caráter definitivo ou institucionalizado, o que im-
plica olhar as práticas e seguir os atores, acompan-
hando as discussões, incertezas e embates em jogo.  
Neste percurso, a Psicologia Social nos ajuda a pro-
blematizar e desnaturalizar a noção de social, vendo-o 
não como algo dado, mas como uma construção de 
elementos heterogêneos – materialidades e socia-
bilidades - que se fazem o tempo todo. Para isso, nos-
so olhar se volta para as práticas, acompanhando ali, 
em cada contexto, como são engendrados novos cam-
pos de força, atores, relações, cenários diversos. 
Os resultados parciais desta pesquisa apontam a 
pertinência e atualidade das questões colocadas, 
reforçando a premência de avançarmos na construção 
de novos aportes teórico-conceituais e metodológicos 
a fim de compreendermos a multiplicidade de formas 
de participação em curso hoje. Decorridas quase três 
décadas desta recente história de democratização, 
torna-se pertinente refletirmos sobre o que foi feito a 
fim de discutirmos coletivamente qual é o papel, no-
vos desafios e alternativas de atuação destas OSC, 
fortalecendo uma agenda para as próximas décadas. 
Acompanhar e problematizar esta gênese potencializa 
reinventar as bases que sustentam – política, peda-
gógica e financeiramente – estas práticas, aproxi-
mando-nos da possibilidade de construir alternativas 
de radicalização da democracia e de reinvenção da 
participação social. 
Palavras-chave: Psicologia Social; Organizações da 
Sociedade Civil; Participação; Cartografia; Contro-
vérsias. 
Órgão financiador: CAPES 
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O Percurso da Comunidade do Lagamar como 
Zona Especial de Interesse Social: a luta por um 
Direito. 

Marcia Skibick Araújo  
 

O presente trabalho pretende apresentar o percurso 
vivido pela comunidade do Lagamar, localizada em 
uma zona privilegiada de Fortaleza, na luta pela ZEIS 
(Zona Especial de Interesse Social). O Lagamar tem 
sua História marcada pela resistência, o que a carac-
teriza como uma comunidade que tem expressiva mo-
bilização social. Surge na década de 50, quando agri-
cultores que fugiam da seca, vieram em busca de uma 
vida melhor na cidade grande. Vivendo em condições 
precárias, sem moradia e sem trabalho, começaram a 
construir seus barracos as margens do riacho Tatuapé. 
Hoje a população encontra-se em situação de vulner-
abilidade, ou seja, com redução das capacidades hu-
manas levando os sujeitos à condição de sujeitados, 
demandantes de proteção social. São situações vividas 
como desigualdades produtoras de sofrimentos mate-
riais, relacionais, psíquicos, chegando ao sofrimento 
ético-político. A cidade é um espaço público e de 
acesso universal, é também produtora de afetos e lu-
tas, que unem as pessoas e fortalece a coletividade. 
Nesse sentido a Fundação Marcos de Bruin (FMB) há 
22 anos atuando na comunidade, abraça esta causa e 
realiza um plano de ação que mobiliza a comunidade, 
instituições públicas, organizações não governamen-
tais e outras comunidades. Na perspectiva fundamen-
tal de articular, acompanhar e mobilizar, elaborou 
estratégias que viabilizassem a realização dos ob-
jetivos da comunidade em se tornar ZEIS. A não 
remoção e o desejo de melhorias das condições ur-
banísticas e da regularização fundiária os moradores 
transformaram em uma meta a ser alcançada. Um dos 
instrumentos propostos pela lei para alcançar esse 
objetivo é a Zona Especial de Interesse Social – ZEIS, 
cuja concepção básica é incluir no zoneamento da 
cidade uma categoria que permita, mediante um plano 
específico de urbanização, o estabelecimento de um 
padrão urbanístico próprio para os assentamentos. 
Com o advento da Copa a situação se tornou grave e 
insustentável, exigindo do povo uma ação mais eficaz 
e contundente. Ao saberem-se foco de especulação e 
obstáculo para a realização de um mega evento a co-
munidade, de forma organizada e munida de instru-
mentos de participação em parceria com a FMB e 
com o apoio da universidade estruturam um plano 
baseado na metodologia dialógica vivencial (MDV) 
de participação social e na Educação Biocêntrica. A 

Educação Biocêntrica propõe o desenvolvimento da 
inteligência afetiva. É o afeto como impulsionador 
das estruturas cognitivas. Quando evoca a inteligência 
afetiva, pretende desenvolver a afetividade, propor-
cionando a construção dos vínculos entre os seres e 
com o ambiente. A aproximação, o diálogo e a in-
teração da FMB com a comunidade proporcionou 
uma frutífera relação de companheirismo e cumpli-
cidade no trato da frágil situação em que se encontra-
va o Lagamar frente aos grandes projetos urbanísticos 
previstos pelo poder público e privado. A mobilização 
popular tinha como propósito habilitar pessoas e 
grupos de moradores na garantia do exercício da sua 
cidadania através de mecanismos de desenvolvimento 
pessoal e amadurecimento coletivo. A mobilização 
comunitária em torno da ZEIS, que foi realizada por 
quarteirões cobrindo toda a comunidade do Lagamar, 
promoveu a formação de grupos de onde eclodiram 
novas lideranças comunitárias. A instrumentalização 
de líderes e o empoderamento da população garantiu 
a defesa dos seus direitos e a compreensão de seus 
deveres frente à sociedade. A articulação foi pautada 
na vontade de vivenciar a liberdade, que indivíduos 
caminhem com os seus próprios pés e acreditem em 
si, responsabilizando-se por si, pelo coletivo e pelo 
por vir. A trajetória de seis anos, entre conquistas e 
derrotas produzem consequências que analisadas, ora 
fortalece ora debilita indivíduos e coletivos que têm 
que estar permanentemente vigilantes devido a in-
sistente violação de seus direitos em todas as instan-
cias, seja civil, política ou social. A fragilização dos 
direitos humanos, fragiliza a pessoa, debilita a sua 
autoestima, impossibilitando a sua apropriação de um 
espaço que parece não existir, arriscando a existência 
do próprio cidadão, negando-o o direito à terra, o 
direito a cidade, o direito de ter direitos. 
Palavras Chaves: Comunidade, Lagamar, ZEIS, 
Direitos e Cidade. 
 
Psicologia e Movimentos Sociais: Aspectos Psicos-
sociais da Mobilização 

 
Jaqueline Gomes de Jesus 
Fundação Getúlio Vargas 

 
Uma das dimensões da vida na sociedade globalizada 
é a formação de novos movimentos sociais, identi-
ficados como aqueles que rompem com a lógica de 
comando de cima para baixo, construindo relações 
democráticas de estruturação do poder cada vez mais 
ágeis, com um número maior de participantes e ações 
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frequentes e organizadas, o que demonstra a função 
desses movimentos em dinamizar mudanças políticas 
para democracias plenas. 
Os movimentos sociais têm sido entendidos, sob o 
enfoque clássico da Psicologia Social, como re-
sultantes dos esforços de determinadas pessoas em 
resolver coletivamente problemas que elas têm em 
comum, em reação a um estado mental de insatis-
fação. 
Tem-se identificado, na Psicologia Social Psicológica, 
limitações para compreender práticas e atividades das 
coletividades humanas, dada sua centralização no 
indivíduo, em detrimento das relações sociais, o que 
reduz a subjetividade ao mundo interno. 
Por outro lado, a Psicologia Social Sociológica per-
mite compreender que os espaços ocupados adquirem 
aspectos da identidade de seus ocupantes, e nesta So-
ciedade do Conhecimento, na qual os atores sociais 
têm amplo potencial comunicativo, eles se tornam 
territórios de direitos coletivos, porque territórios são 
espaços de poder. 
A partir desse enfoque, os movimentos articulam as 
questões da esfera privada — como as discriminações 
que sofrem, os estigmas que lhes são atribuídos, e até 
mesmo a recepção interpessoal negativa (repulsa) a 
atributos físicos ou de personalidade relacionados a 
determinados grupos sociais — com as reivindicações 
da esfera pública, para construir espaços de intim-
idade e sociabilidade que demarcam semelhanças e 
diferenças, por meio de mobilizações sociais das mais 
variadas espécies, reelaborando as relações sociais 
difusas, de encontros e deslocamentos, que a cultura 
brasileira atribui às categorias casa e rua. 
Protestos, expressos na forma de marchas, cami-
nhadas, paradas, procissões, desfiles ou ocupações, 
demarcam políticas identitárias, sejam elas pelo 
direito aos próprios corpos (Marcha das Vadias), das 
trabalhadoras do campo (Marcha das Margaridas), da 
população negra (Marcha Zumbi), de lésbicas, gays, 
bissexuais, travestis e transexuais (Paradas do Orgu-
lho LGBT), de grupos religiosos (Marcha para Jesus) 
ou pela liberalização do uso de drogas (Marcha da 
Maconha), entre outros. 
Ações coletivas tão diversas e cada vez mais visíveis 
têm como elemento em comum o fato de serem ritos, 
formas de comunicação simbólica que fortalecem 
identidades sociais degradadas (estigma) e/ou que 
promovem ideologias de determinados grupos sociais. 
Performances que dão distintividade a seus realiza-
dores, tornando público quem são eles. As identidades 
são explicitadas de forma ritualizada, e a repetição do 

ritual tem, ainda, um papel pedagógico, transmitindo 
as ideias, crenças e representações do grupo que o 
realiza para os iniciantes e para os grupos externos. 
A presente comunicação oral visa a apresentar olhares 
e métodos da Psicologia Social frente aos movimen-
tos sociais, identificando e detalhando fatores psicos-
sociais envolvidos nas mobilizações sociais: o senti-
mento de injustiça, a eficácia de grupo, a identidade 
social e a afetividade. 
Considera-se que o nível de análise da Psicologia so-
bre os movimentos sociais pode contribuir empiri-
camente na busca por explicações para esse fenômeno 
e as questões que ele coloca quanto a comportamento 
coletivo, afiliação, crença, identidade social e tantos 
outros fenômenos psicossociais. 
Palavras-chave: movimentos sociais; justiça; grupos 
sociais; identidade social; afetividade. 

 
Orientação profissional fenomenológica em co-
munidades: a experiência compartilhada como via 
para o posicionamento crítico diante do mundo do 
trabalho 

Giovana Fagundes Luczinski 
Universidade do Estado do Rio de Janeiro 

 
A discussão aqui proposta surge da prática em orien-
tação profissional com jovens de baixa renda em co-
munidades do Rio de Janeiro e pretende dialogar com 
o contexto mais amplo da situação do trabalho na 
contemporaneidade, tema de pesquisa em andamento 
no doutorado em Psicologia Social da Universidade 
do Estado do Rio de Janeiro. As novas configurações 
do contexto laboral na chamada hipermodernidade, 
termo utilizado por Nicole Aubert e Gilles 
Lipovetsky, se relacionam a novos ideais de busca de 
realização profissional, tornando-se terma de grande 
relevância para a reflexão e a intervenção em psicolo-
gia na atualidade. É notória a proliferação dos discur-
sos sobre a necessidade de orientação profissional e 
de inserção de jovens no mercado de trabalho, sendo 
urgente repensar o papel do psicólogo em projetos 
sociais com esse objetivo. O discurso predominante 
demanda uma orientação “tradicional” que visa iden-
tificar as aptidões e desejos dos jovens, usando recur-
sos que facilitem suas escolhas, viabilizando seu en-
caminhamento para ações concretas como ingresso na 
universidade ou no mercado de trabalho. Atualmente, 
existem diversos exemplos de escolas ou organi-
zações não-governamentais que se propõem a inter-
mediar a formação de jovens e seu acesso a cursos ou 
empresas contratantes, desenvolvendo processos de 
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orientação profissional e capacitação. São grandes os 
desafios do psicólogo em trabalhos como estes, prin-
cipalmente quando há pressão de parceiros institu-
cionais por mão-de-obra, aliados a prazos e números a 
apresentar aos financiadores dos projetos. A prática 
demonstra que é grande o risco de se desenvolverem 
trabalhos que alimentem um sistema já dado, sem 
construir um olhar crítico sobre a atual situação do 
mercado de trabalho nos grandes centros urbanos para 
aqueles que procuram o primeiro emprego. Dados de 
pesquisas como relatórios da Organização Interna-
cional do Trabalho mostram preocupação com o alto 
índice de desemprego entre jovens, principalmente os 
de baixa renda, que vivem uma situação de vulnerabi-
lidade. Diante do contexto atual, que amplia as desig-
ualdades na busca de uma colocação em um mercado 
flexível e instável, é de suma importância que os 
psicólogos possam desenvolver espaços de reflexão 
crítica, instigando ações originais por parte das popu-
lações atendidas. A perspectiva fenomenológica 
desenvolvida por Edmund Husserl traz um aparato 
que permite compreender a sociedade na sua dinâmi-
ca dialética, concebendo o ser humano como produto 
e produtor de seu meio. O olhar crítico para a reali-
dade está no cerne dessa proposta, cujo método é uti-
lizado pela psicologia como forma de acessar a ex-
periência vivida das pessoas, evidenciando as relações 
entre subjetividade e cultura, tanto na possível 
liberdade de agir, quanto nos condicionamentos e de-
terminações existentes. As contribuições de Hannah 
Arendt para refletir sobre o trabalho, a fabricação e a 
ação, bem como suas discussões sobre liberdade e 
política, permitem o exercício do pensar voltado para 
a pluralidade que constitui a condição humana. Nesse 
sentido, debater visões de mundo e concepções de 
pessoa em intervenções grupais pode evidenciar o 
caráter de complexidade e multiplicidade da reali-
dade, evitando a atitude natural que toma o mundo 
como fato objetivo, portanto já dado e familiarizado. 
Auxiliar os jovens a emitirem impressões e juízos 
sobre seu contexto social pode muni-los de instru-
mentos experienciais para lidar com a precarização e 
exploração do primeiro emprego, as desigualdades de 
oportunidades, os limites da escolha e as possibi-
lidades de criação. Pretende-se, nessa apresentação, 
discutir uma metodologia de orientação profissional 
que inclui o questionamento sobre os sentidos do tra-
balho, o acesso às vivências, a compreensão das di-
versas formas de contratação/emprego presentes na 
sociedade e a ampliação do conceito de liberdade di-
fundido na hipermodernidade, cujas conotações lib-

erais contribuem para o fortalecimento do individua-
lismo crescente. Em um momento histórico no qual a 
escolha profissional pode ser facilmente guiada pela 
meritocracia e por uma mentalidade individualista, 
uma abordagem que se fundamenta na elaboração das 
experiências vividas e na reflexão sobre o contexto 
contemporâneo pode contribuir para o engajamento 
pessoal, gerando uma transformação mais ampla, para 
além do âmbito profissional.  
Palavras-chave: orientação profissional; comuni-
dades; psicologia; fenomenologia. 
Órgão Financiador: CAPES 

 
A dimensão social nos compromissos corporativos 
com a sustentabilidade: avanços e desafios 
 

Graciella Faico Ferreira 
Elizabeth Oliveira 

Marta de Azevedo Irving 
Universidade Federal do Rio de Janeiro 

 
O conceito de sustentabilidade tem suscitado muito 
debate, em diversas áreas do conhecimento, desde que 
passou a ser disseminado globalmente na década de 
1980. As manifestações sociais durante a Conferência 
das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentá-
vel (Rio+20), no Rio de Janeiro em 2012, e as lutas 
populares no ano seguinte em todo o Brasil, levanta-
ram diversas bandeiras, muitas, das quais, relaciona-
das a essa nova visão de mundo. Ainda que seja con-
siderado polissêmico, o conceito de sustentabilidade 
possui, em sua essência, a preocupação com o 
atendimento às necessidades humanas no longo prazo 
e o compromisso intergeracional. A busca do 
equilíbrio entre as suas três dimensões mais difundi-
das: social, ambiental e econômica é reconhecida co-
mo uma tarefa desafiadora. Apesar das críticas por 
sua ampla utilização, algumas vezes de maneira 
banalizada e vaga, essa nova perspectiva de desen-
volvimento representa uma temática fundamental para 
a sociedade contemporânea, sobretudo, para as em-
presas. Não por acaso, durante a Rio + 20, o Pacto 
Global da ONU promoveu o Fórum de Sustenta-
bilidade Corporativa com intuito de mobilizar o setor 
empresarial para reafirmar seu engajamento com as 
melhores práticas de responsabilidade socioambiental. 
Levando em consideração que essa temática, ainda 
que estratégica, tem sido pouco abordada pelos 
profissionais atuantes nas áreas de Psicologia Organi-
zacional e de Recursos Humanos, o presente trabalho 
tem como principal objetivo analisar a dimensão so-
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cial no âmbito das políticas corporativas e no conjun-
to “Missão, Visão e Valores” de empresas considera-
das referências em sustentabilidade no Brasil. Dessa 
forma, busca orientar psicólogos atuantes no mercado 
corporativo e ainda não familiarizados com o debate 
das questões que perpassam esse conceito. Nesse sen-
tido, este trabalho foi construído a partir do seguinte 
percurso metodológico: uma pesquisa bibliográfica 
que selecionou publicações entre os anos de 2003 e 
2013 sobre a temática “sustentabilidade corporativa”, 
além das análises de dois documentos de referência 
no assunto: “Visão Geral e Resultados”, elaborado 
pelo Fórum de Sustentabilidade Corporativa e 
apresentado durante a Rio+20, e “O futuro que 
queremos”, declaração final dessa conferência. Para 
efeito de recorte e com o propósito de ilustrar os ele-
mentos relacionados à base teórica pesquisada, foram 
selecionadas quinze empresas brasileiras, a partir do 
ranking Global 100, do grupo canadense Corporate 
Knights, que ao longo de dez anos considerou oito 
empresas brasileiras entre as 100 mais sustentáveis do 
mundo. Desse conjunto, analisou-se, tanto o conteúdo 
de suas políticas corporativas de sustentabilidade co-
mo as principais diretrizes que divulgaram como 
“Missão, Visão e Valores”. Os resultados indicam 
que: grande parte das empresas possui em sua missão 
conceitos relacionados à sustentabilidade e à re-
sponsabilidade social; mais da metade do universo 
pesquisado apresenta uma visão global que abarca 
questões socioambientais e de relações humanas; e 
ainda, que seus valores são pautados pelo compor-
tamento ético, pelo compromisso com a qualidade dos 
seus produtos e serviços, bem como pelo desenvolvi-
mento de pessoas. Entretanto, não foram verificados 
nas políticas analisadas, compromissos relacionados 
ao eixo temático “Agricultura e Alimentação”, do 
documento Visão Geral e Resultados, relacionado à 
segurança alimentar, item reconhecido como funda-
mental ao fortalecimento das condições de justiça 
social. Em contrapartida, todas as políticas analisadas 
estão alinhadas ao eixo de “Desenvolvimento Social”. 
Assim, considera-se que, apesar de adotarem 
princípios de sustentabilidade em suas práticas corpo-
rativas, uma mudança no posicionamento é funda-
mental para que o setor empresarial possa realmente 
contribuir para avanços sociais e, consequentemente, 
alavancar mais êxitos no processo de desenvolvi-
mento nacional e nos seus próprios negócios. O papel 
do Psicólogo Social é reafirmado nesse contexto, tan-
to para gerar novas reflexões sobre a relevância da 
temática, como para apoiar a mobilização dos atores 

empresariais no que se refere ao monitoramento per-
manente dos compromissos assumidos com a inter-
nalização do conceito de sustentabilidade nos seus 
processos de gestão. 
Palavras-chave: Sustentabilidade, Políticas Corpora-
tivas, Missão, Visão, Valores. 
 
Contribuições do método em Vigotski para a 
análise da consciência nas mobilizações de junho 
de 2013 

Joana Camilo de Fernandes 
Universidade de São Paulo 

 
Vigotski produziu sua teoria em um contexto pós-
revolucionário e não buscava compreender a reali-
dade de forma isenta, mas sim intervir naquele mo-
mento histórico no sentido de avançar em profundas 
transformações sociais. A motivação para o presente 
trabalho também passa pela preocupação de con-
tribuir com uma mudança social, mas em um contexto 
bastante diferente. Baseado principalmente no livro 
de Vigotski “A construção do pensamento e da lin-
guagem”, este estudo pretende examinar quais fer-
ramentas metodológicas usadas pelo autor podem 
contribuir com a análise das manifestações de junho 
de 2013 nas grandes cidades brasileiras e da dinâmica 
da consciência de classe nesse período. Além da obra 
citada são utilizadas outras, tanto de estudiosos de 
Vigotski como de outros autores que tratam o tema do 
método sob uma perspectiva marxista e de transfor-
mação social. 
Uma tentativa de se fazer uma análise das mobi-
lizações sob o ponto de vista desse autor, sem antes 
ter clareza de quais ferramentas teóricas podem ou 
não ser utilizadas no novo contexto, incorreria em 
vários riscos e armadilhas que poderiam levar a 
grandes imprecisões nas conclusões tiradas. O maior 
desses riscos é que se tratem como lógicos os pres-
supostos ontológicos utilizados por ele, como se tais 
pressupostos pudessem ser generalizados para 
qualquer objeto e para qualquer contexto histórico. 
Sem fazer uma sólida análise sobre as diferenças en-
tre os distintos momentos e entre os distintos objetos 
– o estudado por Vigotski e o que nos propomos a 
estudar agora –, inevitavelmente se cairá em trans-
posições ecléticas e flexibilizações dos conceitos do 
autor. 
Por isso, a proposta desse trabalho é compreender as 
diferenças fundamentais entre os contextos da 
produção de Vigotski e o das manifestações de junho, 
além de diferenciar também as questões imediatas que 
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motivam as duas análises, para então concluir quais 
aspectos desse segundo objeto podem ser analisados 
com as ferramentas oferecidas por Vigotski e o que 
constituiria uma extrapolação ilícita dessas ferramen-
tas. 
A primeira conclusão acerca do método diz respeito à 
própria escolha do objeto estudado. A partir do mo-
mento em que se adota uma perspectiva política de 
mudança social, os objetos não são escolhidos arbi-
trariamente. O fato de Vigotski trabalhar, na obra em 
questão, com temas relacionados à educação e 
formação da linguagem e do pensamento tem íntima 
relação com a forma como poderia se dar uma trans-
formação social no contexto pós-revolucionário, as-
sim como o tema da consciência de classe nas mani-
festações de junho é importante para se pensarem 
mudanças na atualidade. 
Outra reflexão sobre o método é relacionada com um 
aspecto da obra que pode ser erroneamente tomado 
como uma formulação puramente lógica: a proposta 
de decomposição do objeto em unidades – em 
oposição à decomposição em elementos, usada tradi-
cionalmente na Psicologia hegemônica. Percebemos 
que essa formulação não é absoluta e universal e que 
pode ser usada de forma rigorosa apenas quando 
buscamos compreender a relação entre objetos que 
guardam entre si relações internas, ou seja, carac-
terísticas ontológicas comuns. Pode-se usar essa fer-
ramenta metodológica em diferentes momentos da 
investigação acerca da consciência de classe nas man-
ifestações, levando em consideração tal limitação. 
Nesse trabalho, o uso da definição de “consciência de 
classe”, desenvolvida em pesquisas anteriores, englo-
ba todo o mecanismo da ação do sujeito no mundo – 
não só psicológico, mas também social e histórico. A 
formulação lógica proposta por Vigotski pode ser 
utilizada para estudar o funcionamento do aspecto 
psicológico da consciência de classe, relacionando as 
diversas funções psicológicas individuais, como o 
pensamento e o afeto; e também na investigação de 
como o aspecto psicológico se relaciona com alguns 
elementos do âmbito social. 
Por último, o método em Vigotski passa pela concep-
ção metafísica de que a prática é o princípio básico a 
partir do qual se constrói o pensamento. Conforme 
pode ser implicado da concepção de consciência de 
classe aqui usada, a ação de um sujeito na história não 
necessariamente coincide com aquilo que tal sujeito 
intenciona. Porém, todo sujeito está exposto às conse-
quências de sua ação e a concepção metafísica de 
Vigotski pode ajudar a investigar, a partir daí, a 

relação entre a subjetividade e a consciência de classe 
como um todo. As complicações e dificuldades na 
execução de tarefas levam, segundo o autor, à sub-
jetivação das relações objetivas que existem relacio-
nadas à ação. Assim, há aqui um ponto de partida on-
tológico sólido para ser construída a principal 
formulação da Psicologia sobre como é a dinâmica da 
consciência de classe nas manifestações de junho: a 
relação entre o subjetivo e a prática concreta. 
Palavras-chave: método, Vigotski, consciência de 
classe, mobilizações 
Órgão Financiador: USP 
 
Reinvenções subjetivas: transnacionalidade como 
outra faceta da imigração  

 
Felizardo Tchiengo Bartolomeu Costa 

José Sterza Justo 
UNESP Assis  

 
Os homens são movidos de um lugar a outro por 
inúmeras razões sociais, (políticas, econômicas, mu-
danças no tecido social) ou pessoais (busca de novas 
experiências, de aventura, de realidades diferentes, 
vontade de intercâmbio cultural, etc.), procurando 
novas experiências, novas formas de trabalho, novas 
relações e tantas outras miragens. Tais movimen-
tações produzem mudanças em várias esferas da vida 
do imigrante, de suas comunidades de origem, das 
pessoas que ele encontra e dos lugares para os quais 
ele se desloca, influenciando os modos de pensar e de 
viver, de fazer arte, de construir conhecimento, de se 
relacionar com a economia, etc. Neste trabalho, temos 
por objetivo, examinar os modos de subjetivação con-
struídos através da migração, particularmente orienta-
dos pela perspectiva do transnacionalismo a qual, 
fundamentalmente, procura focalizar os efeitos que as 
práticas dos imigrantes geram no país de origem 
(emissor) e no país de destino (receptor) efeitos esses 
que diferenciam as imigrações atuais daquelas do 
século XIX e início do século XX. 
Trata-se de imigrantes que praticamente vivem duas 
vidas: falam duas línguas, possuem casas em dois 
países e constroem seu cotidiano, através de contatos 
regulares, que transpõem fronteiras nacionais. As ati-
vidades deste campo transnacional compreendem uma 
grande gama de ações econômicas, políticas e de ini-
ciativas sociais, desde negócios informais a campan-
has de políticos no seio dos expatriados. A proposta 
metodológica deste trabalho está respaldada na 
etnografia. Consideramos oportuna a utilização desta 
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metodologia pela sua plasticidade e a abertura que 
oferece quanto às possibilidades de análise do 
fenômeno em estudo, que ganha visibilidade devido 
às facilidades oferecidas pelas tecnologias informa-
cionais, seguidas de outras importantes transfor-
mações ocorridas nas sociedades industriais e pós-
industriais. 
As reflexões que nos propomos trazer neste trabalho 
são referentes a uma pesquisa que ainda se encontra 
em curso junto da comunidade de angolanos resi-
dentes em São Paulo. A mesma integra o grande mo-
vimento migratório de africanos vindos para o Brasil 
na década de 1990. Como sabemos, este foi um 
período particularmente complicado de Angola, imer-
sas em conflitos militares. Por este motivo, intensifi-
cou-se a emigração de angolanos, que tentavam es-
capar à situação de conflito e às perseguições através 
das rusgas (recrutamento militar forçado realizado nas 
ruas e nas casas angolanas, principalmente nos bairros 
pobres, para “recolher” os jovens em idade militar, 
que não se tinham apresentado aos órgãos compe-
tentes). 
Como resultado deste movimento massivo de fuga, a 
população de refugiados angolanos no Brasil se tor-
nou uma das maiores dentre as várias nacionalidades 
presentes naquele país. O Comitê Nacional para Re-
fugiados (CONARE), indicava nas suas estatísticas 
que em 2009, 40,6% dos africanos eram angolanos. 
Atualmente, os jovens são os que mais se deslocam 
para o Brasil, sendo predominantemente aqueles que 
frequentam ou estão em vias de frequentar o Ensino 
Superior, formando assim, um contingente importante 
na imigração de africanos para o Brasil. É importante 
dizer, que os programas de cooperação têm facilitado 
a mobilidade de jovens, que buscam superação 
acadêmica, aumentando assim ainda mais o contin-
gente de africanos no Brasil. Mesmo que os motivos 
destes sejam diferentes dos primeiros e muitas vezes 
de classes sociais mais favorecidas. 
Alguns autores, dentre eles Fonseca (2009)1, expli-
cam que acordos de cooperação técnico-científica, 
acadêmica, cultural e tecnológica das universidades 
brasileiras e do Estado brasileiro com os países afri-
canos orientam-se no contexto da globalização e 
propõe-se a lutar contra as desigualdades sociais e a 
exclusão; fomentando o desenvolvimento e estreitan-
do relações políticas e econômicas.  
Segundo dados do Departamento de Polícia Federal, 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 FONSECA, D. J. (2009). “A tripla perspectiva: a vinda, a permanência e a volta de estu-
dantes angolanos no Brasil”.  Pro-Posições, UNICAMP, v.20, n. 1 (58) – jan./abr.  Disponível 
em: http://www.scielo.br/pdf/pp/v20n1/v20n1a03.pdf 

no ano de 2005 havia um total de 1.399 estudantes, 
distribuídos nos estados do Brasil. O maior número 
estava em São Paulo e no Rio de Janeiro, 354 e 306, 
respectivamente. 
Quanto àqueles que chegaram na década de 1990, 
muitos se estabeleceram definitivamente no país, con-
stituindo suas famílias, ou desenvolvendo outros pro-
jetos de vida pessoal. 
Como já referimos antes, o transnacionalismo é uma 
faceta da migração, que transpõem fronteiras nacio-
nais. As atividades deste campo compreendem uma 
grande gama de ações econômicas, políticas e de ini-
ciativas sociais, desde negócios informais a campan-
has de políticos no seio dos expatriados (Portes, 
Guarnizo e Landolt, 1999)2. 
No caso dos angolanos, esse trânsito de capitais cul-
turais, econômicos, políticos e até afetivos é feito de 
várias maneiras, algumas contam com a intervenção 
do consulado com a promoção de atividades culturais 
em que se trazem artistas e outras figuras angolanas 
para o Brasil e por meio da utilização dos recursos 
tecnológicos hoje disponíveis. 
Palavras-chave: Migração, transnacionalismo, mo-
dos de subjetivação, imigrantes. 
 
Conversão e intolerância religiosa: Novos sentidos 
para antigos afetos? 
 

Ana Carolina Dias Cruz 
Instituto Carioca de Gestalt-Terapia 

  
A umbanda é uma religião que tem sido, ao longo dos 
tempos, alvo de ataques de diferentes agentes. Na 
atualidade, alguns membros de igrejas neopen-
tecostais depredam casas umbandistas e enunciam 
palavras públicas de intolerância. Nas favelas flumi-
nenses, a intolerância armada é um fenômeno que 
desponta, retirando os terreiros violentamente de seus 
locais de fundação e de parte da paisagem urbana. 
Nesse ínterim, a emergência da Frente Parlamentar 
Evangélica coloca em pauta a laicidade do Estado e 
atinge diretamente a minoria religiosa umbandista.   
Assim, a religião passa a lutar para ganhar outros es-
paços. Lideranças religiosas umbandistas disponi-
bilizam cursos e textos on line, colocando-se à dis-
posição dos adeptos para diálogos. Em 2004, é 
fundada a Faculdade de Teologia Umbandista, na 
cidade de São Paulo, autorizada pelo Ministério da 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2 PORTES, A.; GUARNIZO, L. E.  E LANDOLT, P. (1999). The study of transnationalism: 
pitfalls and promise of an emergent research field. Ethnic and Racial Studies Volume 22 
Number 2 March 1.  Routledge. 
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Educação e Cultura. Surgem ainda a Comissão contra 
Intolerância Religiosa, a Delegacia de Crimes Raciais 
e Delitos de Intolerância, o Grupo de Trabalho de 
Enfrentamento à Intolerância e Discriminação Religi-
osa da Secretaria de Estado de Assistência Social e 
Direitos Humanos, dentre outros. A busca para eleger 
parlamentares defensores dos direitos das minorias 
religiosas passa a ser objetivo comum entre as casas 
umbandistas. Nelas, inclusive, entre santos e orixás, 
são pregados nas paredes dos terreiros quadros com a 
Lei nº 9.459/976, que dispõe, dentre outros, sobre 
crimes resultantes de discriminação religiosa. Política, 
cidadania, visibilidade e direito à cidade são temáticas 
que começam a figurar nas conversas cotidianas ness-
es espaços.  
Considerando este quadro e partindo de alguns dos 
resultados encontrados na tese de doutorado “Quantas 
cabeças tem Exu? Representações sociais sobre o 
povo de rua em terreiros de umbanda do Rio de Janei-
ro”, este trabalho objetiva refletir sobre uma das 
variáveis envolvidas nessa nova face da perseguição 
religiosa à umbanda. O recorte feito aqui expõe re-
sultados das observações realizadas em giras de Exu 
em sete casas umbandistas, durante um ano de tra-
balho de campo. 
Constatou-se, nesse período em campo, que as casas 
pesquisadas comunicam-se, conhecem-se e se vis-
itam, mas não possuem uma representação de uni-
dade. Existem as que dialogam mesmo na diferença, 
as que questionam o que elas mesmas chamam de 
“preconceito interno”. Entretanto, mesmo dentro 
delas, a desconfiança resvala. Existe o medo do 
feitiço do outro. O outro, agente do risco, é sempre 
um ser vivente de outra casa umbandista, que é con-
siderado mal intencionado ou sob ação de espíritos 
malignos por conta de desequilíbrios psíquicos ou de 
defeitos de ordem moral.  
Estudos mostram que a maior parte dos adeptos do 
neopentecostalismo converteu-se após frequentar 
templos umbandistas e candomblecistas. Observa-se 
claramente, inclusive, que perseguido e perseguidor 
bebem nas mesmas águas. O neopentecostalismo en-
contra suas bases na crença disseminada da existência 
das tipologias umbandistas, passando a retirar-lhes a 
concepção de espíritos dos mortos em evolução e en-
tendendo todas como uma manifestação demoníaca. 
Assim, é possível que o novo evangélico, que passa a 
perseguir sua antiga religião, ancore-se na própria 
desconfiança que circula entre os umbandistas. Eles, 
que já temem o feitiço, que já desconfiam dos seus 
pares, ao se converterem, podem estar apenas re-

criando novas significações a partir das repre-
sentações e afetos existentes. 
Palavras-chave: representações sociais, umbanda, 
intolerância religiosa 
Órgão Financiador do trabalho: CNPq 

 
Torcedores de futebol e a cidade do Rio de Janei-
ro: uma história em movimento 

 
Cristal Moniz de Aragão 

Universidade Federal do Rio de Janeiro 
 
Este trabalho é um recorte de tese de doutorado em 
psicologia, que estudou os discursos e práticas dos 
torcedores que frequentam estádios no Rio de Janeiro, 
no contexto de profundas transformações de mobili-
dade e construção de novos equipamentos urbanos, 
bem como mudanças em legislações, vividas pela 
cidade. Tem como objetivo discutir mudanças na po-
lítica de circulação e outras transformações da cidade 
do Rio de Janeiro que se refletem mais claramente em 
grupos vulneráveis, como torcedores de futebol, que 
tem no espaço da rua e nos estádios de futebol seus 
principais espaços de convivência e construção de 
sociabilidade.  
No trabalho geral, foi adotada uma discussão sobre a 
teoria das representações sociais como referencial 
teórico e a metodologia cartográfica, centrada no 
acompanhamento de processos que atenta para dife-
rentes planos, contemplando aspectos de planos de 
forças e de formas na construção de uma etnografia 
que também orientou a presença no campo. Na pes-
quisa foram realizadas 44 entrevistas semiestruturadas 
com frequentadores dos jogos do time carioca Bota-
fogo de Futebol e Regatas no Estádio Olímpico João 
Havelange, o Engenhão, divididos entre torcedores de 
organizações dedicadas ao torcer e aqueles que não 
fazem parte dessas formas de associação. Foram con-
templados modelos distintos de torcidas, assim como 
divisões de faixa etária, entrevistando jovens e idosos, 
e ainda, homens e mulheres. O trabalho de campo 
contou também com observações participantes das 
experiências torcedoras e produção de diários de 
campo, além de fotos, vídeos, coleta de material de 
imprensa e redes sociais ao longo do ano de 2011, 
somando mais de 250 horas de observações. Este tra-
balho específico visa discutir a compreensão que os 
entrevistados tiveram da torcida Loucos pelo Botafo-
go. O foco delimita uma torcida recente, criada em 
2006, e amparada em novos modelos de presença na 
cidade e de comportamento em relação aos atores 
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sociais que dialogam com as torcidas. O surgimento 
do modelo de torcedor de alento, que não assume 
conduta violenta, não profere palavras de baixo calão 
no estádio e busca não se referir aos times adversá-
rios, pode ser compreendido como uma estratégia de 
disciplinamento deste grupo social, tecida em conco-
mitância com tentativas de sobrevivência em virtude 
de políticas repressoras infligidas a estes grupos soci-
ais, sob justificativa da violência à qual costumam ser 
associados. A relevância do tema está em estudar um 
fenômeno novo, que indica modificações nos modos 
de ser e de viver dos frequentadores de estádios como 
resposta a novos contextos. O trabalho também discu-
te sobre os disciplinamentos às multidões e a tentativa 
sistemática, no campo do futebol, de cerceamento da 
presença nos estádios, seja pelo encarecimento dos 
ingressos, dificuldades de chegar ao espaço de está-
dio, e a rivalidade com as empresas responsáveis pela 
veiculação televisiva das partidas, que respondem 
como as principais pagadoras dos times atualmente. O 
espaço da multidão pode ser compreendido como lo-
cal privilegiado de acesso à diferença e criação de 
sociabilidades, que passam a estar restritas às casas e 
bares de torcedores de futebol. Questões de gênero 
também foram abordadas, apontadas principalmente 
pela figura da pesquisadora, uma mulher que pesquisa 
futebol frequentando estádios. Outros resultados da 
pesquisa mostram ainda que os novos modelos de 
torcidas tensionam o campo de produção dessa alteri-
dade ao tornar suas definições mais fluidas, ocupando 
um lugar ambíguo diante da matriz espetacularizada 
do futebol. 
Palavras-chave: torcidas organizadas de futebol, psi-
cologia social, alteridade 
Órgão Financiador: CNPq. 
 
O pequeno território livre e a luta antimanicomial: 
A contemporaneidade do trabalho de Nise da Sil-
veira. 

Camilla Prado de Freitas 
Universidade Federal do Rio de Janeiro 

Isabel Pessoa Fleury Amorim  
Júlia Muniz de Alvarenga  

Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro 
 

Nosso objetivo é relacionar as ideias da reforma 
psiquiátrica e da luta antimanicomial com os pensa–
mentos e o trabalho da Nise da Silveira, mais especi–
ficamente da Clínica Psiquiátrica Casa das Palmeiras, 
criada por ela na metade do século XX e em fun-
cionamento até hoje. 

Segundo Tenório (2001), a reforma psiquiátrica tem 
como tarefa agenciar o problema social da loucura de 
modo a permitir ao louco manter-se na sociedade. 
Esta prega que deve-se evitar a internação e realizá-la 
apenas quando eventualmente necessário. 
No Brasil, a reforma teve início a partir de três 
vertentes: a desinstitucionalização, a clínica institu-
cional e a reabilitação psicossocial. Sobre o paradig-
ma italiano da desinstitucionalização, a instituição 
que se trata de negar não é o "hospital psiquiátrico", 
mas a "doença mental", o nosso objeto deve ser, de 
acordo com Rotelli, a "existência-sofrimento dos pa-
cientes e sua relação com o social". Já a influência da 
psicoterapia institucional francesa traz a ideia de que 
a própria instituição deve ser tratada, trata-se de fazer 
dela um lugar de laço social para quem, por definição, 
tem dificuldade de fazer laço. 
Por último, a reabilitação psicossocial tem como ob-
jetivo de recuperar as capacidades e habilidades prej-
udicadas pela a doença. Com essas influências e de 
acordo com o cenário da época do país, Nise começa 
com uma postura inovadora no movimento da saúde 
mental. 
Este movimento inovador surge quando Nise, ao ob-
servar a forma desumana que os pacientes eram trata-
dos, inicia no Hospital Psiquiatra Dom Pedro II uma 
nova forma de cuidado. Como não se encaixava na 
forma de pensar do direcionamento do hospital, ela 
foi transferida ao setor de terapia ocupacional. Desta 
maneira, ela pode realizar um trabalho de artes 
plásticas com os pacientes. Este momento foi crucial 
para o resto de sua carreira, já que, a partir disso, no-
tou que o acompanhamento de um profissional atento 
e silencioso e a imersão em seu processo de criação 
auxiliava o paciente, aos poucos, construir novos la-
ços com a realidade externa. No entanto, o Hospital 
era um espaço que não era possível realizar o trabalho 
do modo que Nise compreendia ser o melhor.  
Após os percalços ocorridos no Hospital, Nise, com o 
auxílio de colaboradores, abre uma instituição que vai 
servir de apoio para aqueles que saem da internação. 
A Casa das Palmeiras, clínica de reabilitação psicos-
social, é um pequeno território livre que serve como 
referência entre a internação nos hospitais e a socie-
dade. É a primeira, em sua época, que tem esse papel 
intermediador e que se propõe a olhar o cliente como 
um indivíduo dotado de potencialidades e, sobretudo, 
alguém que deve ser tratado com zelo e respeito.  
A instituição, ainda hoje, permanece com os mesmos 
preceitos políticos que Nise defendia: filantrópica, sua 
renda provém principalmente de doações tanto das 
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famílias assistidas, se lhes for possível, quanto da 
comunidade; portas abertas, o cliente tem a liberdade 
de entrar e sair como quiser; trabalho com arte como 
potencial reestruturador, denominado emoção de li-
dar; uma equipe sempre atenta e catalisadora de afe-
tos. 
Este cuidado em relação às necessidades do cliente 
serviu como referência para a Reforma Psiquiátrica, 
que incorporou em sua filosofia a mesma pre-
ocupação com o público atendido. Entretanto, na lite-
ratura da luta antimanicomial não há referência a 
Casa das Palmeiras e poucas em relação à própria 
Nise da Silveira. Portanto, este trabalho visa trazer ao 
foco o trabalho desenvolvido nesta instituição, bem 
como apontar novas possíveis contribuições para a 
Reforma, principalmente dispositivos como o Centro 
de Atenção Psicossocial.  
Palavras-chave: Antimanicomial; Nise da Silveira; 
Casa das Palmeiras; Loucura; Arte. 

 
Música underground e resistência cultural nas pe-
riferias do Rio de Janeiro – um estudo de caso. 
 

Alexandre Bárbara Soares 
Universidade Federal do Rio de Janeiro 

 
Este trabalho busca explorar as tensões entre resistên–
cia e dominação através de dimensões articuladas 
como a formulação de um discurso de oposição, a 
tomada de consciência crítica frente a situações de 
opressão e a ação coletiva. O objeto de análise são as 
expressões culturais tendo como base o percurso 
profissional de dois músicos da Baixada Fluminense, 
estado do Rio de Janeiro que fazem parte de um con-
junto musical considerado underground e fora do ro-
teiro reconhecidamente popular da produção cultural. 
Suas letras tratam de temas como os limites da pro-
priedade privada, a ocupação de terras, a refor–ma 
agrária, o veganismo e os direitos dos animais. Inter-
rogamos se, por meio de dispositivos culturais, 
diferentes e particulares falas cotidianas podem dar 
visibilidade a conflitos e tensões de nosso tempo his-
tórico, provocando o deslocamento do olhar na dire-
ção da politização da cultura e de suas possibilidades 
de formação de um sujeito político. Esta análise é 
parte de pesquisa de doutorado em curso, desen-
volvida no Departamento de Pós-graduação em Psico-
logia da UFRJ, denominada “Juventude, cultura e 
resistência: a experiência juvenil nos movimentos 
culturais underground”.  
 

Propomo-nos neste trabalho de pesquisa a discutir 
algumas facetas contemporâneas da dominação e de 
possibilidades de exercícios de resistência no âmbito 
cultural neste contexto urbano. E também identificar 
possíveis elementos da resistência que se faz como 
processo de construção de si e de alternativas de vida, 
a partir da formulação de um discurso, de uma ação 
coletiva e da tomada de consciência de si frente a es-
tas circunstâncias.  
Recorremos a Duncombe (2002) que trabalha com a 
noção de resistência cultural de modo a articular a 
relação entre política e cultura. Esta perspectiva se 
estrutura em torno das ideias de dissidência dos 
jovens e de seus movimentos em relação a normas 
impostas, a padrões instituídos e a regras. Também 
recorremos a Scott (1990) que defende que a rituali-
zação de identidades através dos eventos culturais 
colocaria em cena figuras simbólicas que permitiriam 
as camadas subordinadas criarem momentos de 
reconhecimento coletivo, pela linguagem e pelos en-
contros. 
Os depoimentos foram colhidos em duas entrevistas 
semiestruturadas, transcritas e analisadas através do 
método da análise de discurso. Também foram uti-
lizados como elementos de análise partes do docu-
mentário “Meriturope”3. Todas as falas foram catego-
rizadas e classificadas por saturação, relacionando os 
assuntos que se repetiam ou que constantemente re-
tornavam no discurso dos entrevistados. 
Os resultados apontam que a participação em cole-
tivos culturais se configurou como uma porta de aces-
so a diferentes realidades e ações, estabelecendo a 
aquisição de um discurso próprio que produziu senti-
dos às circunstâncias de vida antes tidas como natu-
rais ou imutáveis. Da mesma forma, a identificação 
de aliados reforçou a posição de rejeição aos padrões 
dominantes, consolidando um processo identitário 
coletivo. Ou seja, se há legitimação do controle e da 
dominação através de processos de subjetivação, tam-
bém podem-se afirmar outras possibilidades de viver 
em sociedade como forma de resistência. 
 
  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
3 Documentário realizado pelos próprios membros da banda Confronto, ainda em fase de 
edição, sobre os contrastes observados por eles entre seu local de origem e dos locais pelos 
quais a banda passou em suas viagens de tournée. 
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Mães nas ruas: Ativismo pela humanização no Rio 
de Janeiro. 

Alice Sicuro de Moraes Valle  
Maria Luiza de Carvalho  

Maria Cecilia de Mello e Souza 
Universidade Federal do Rio de Janeiro 

 
Este trabalho tem como objetivo apresentar um pano-
rama dos movimentos sociais relacionados à luta pela 
modificação do modelo hegemônico de parto no Bra-
sil. O direito de escolha informada e a liberdade nas 
decisões relativas aos procedimentos utilizados no 
parto, ao local onde o parto ocorre e a escolha do 
profissional responsável pelo processo, são temas da 
luta de milhares de brasileiras.  
A luta pelo domínio do partejar entre médicos e 
parteiras vem desde a criação da obstetrícia como 
especialidade médica no final do século XVII, entre-
tanto, no Brasil, a institucionalização do parto e, con-
sequentemente, o aumento de intervenções sobre ele é 
um evento recente. O Brasil tem uma das taxas de 
cesárea mais altas do mundo, chegando a 90% nos 
hospitais privados e mais de 50% no setor público. De 
acordo com a OMS, essa taxa deveria ser de até 15% 
para atender todas as mulheres que realmente care-
cessem do procedimento. A taxa de mortalidade ma-
terna também é alarmante, significativamente mais 
alta do que nos países desenvolvido, onde 90% dessas 
mortes poderiam ter evitadas, de acordo com dados 
do Ministério da Saúde. 
Até meados do século XX, o parto acontecia, em sua 
grande maioria em casa e sob a responsabilidade das 
parteiras. No fim da década de 40 houve um aumento 
da pressão por parte dos médicos para a primazia do 
parto hospitalar e com isso, as parteiras foram 
perdendo autonomia com relação ao parto normal e 
tendo sua profissão desqualificada, tornando-se re-
sponsáveis apenas pelos partos das mulheres mais 
pobres.  
No final do século XX o Brasil já atingia a taxa de 
mais de 90% dos partos acontecendo no hospital. 
Houve diversos avanços na antibioticoterapia e a dis-
ponibilização de meios tecnológicos de diagnóstico e 
terapêutica, o que resultou na melhoria da qualidade 
de vida e consequentemente na redução da morte ma-
terna neonatal. No entanto, se a institucionalização do 
parto proporcionou o maior controle dos riscos 
materno-fetais, também acabou por incorporar ao 
evento do parto um grande número de intervenções e 
tecnologias desnecessárias. 
Como defesa ao direito de escolha vem ressurgindo o 

interesse pelo parto domiciliar e pelo retorno à sim-
plicidade com a diminuição das intervenções no pro-
cesso do nascimento. Este movimento é conhecido 
como humanização do parto. Criado há cerca de 35 
anos, tem como foco a priorização de tecnologia 
apropriada, a qualidade da relação, a interação entre 
os cuidadores e a parturiente, e a desincorporação de 
uma série de tecnologias danosas que vem sendo real-
izadas quase como rotina em muitos hospitais.  
Manifestações de mulheres por seus direitos vem 
ganhando espaço nas ruas nos últimos anos. Um 
marco neste processo foi a criação do coletivo 
“Marcha pela Humanização do Parto”, que teve início 
em 2012, quando mulheres e profissionais se uniram 
numa ação em repúdio às resoluções nº 265 e 266 de 
2012 criadas pelo Conselho Regional de Medicina RJ 
(CREMERJ), que proibiu a participação de médicos 
em atendimentos domiciliares de parto e assistência 
perinatal, assim como a participação de doulas, 
parteiras e obstetrizes em partos hospitalares. O Con-
selho Regional de Enfermagem do Rio de Janeiro 
(COREN-RJ) pleiteou em ação civil pública a sus-
pensão dos efeitos de tal resolução, se fundamentando 
na ofensa a diversos dispositivos constitucionais, le-
gais e infralegais que garantem a mulher o parto do-
miciliar, assim como acompanhante de sua livre es-
colha no hospital. No dia 30 de julho de 2012, foi 
deferida a liminar de suspensão dos efeitos das 
Resoluções do CREMERJ. 
As manifestações do coletivo não pararam com esta 
vitória.  Em 2013, o coletivo se reuniu novamente no 
dia 19 de Outubro em 34 cidades do Brasil com o 
objetivo de lutar contra as represálias cada vez mais 
frequentes a profissionais e instituições que trabalham 
de acordo com as evidências científicas e as 
recomendações do Ministério da Saúde e da Organi-
zação Mundial de Saúde. As mudanças almejadas 
pelas mulheres têm como eixo principal o respeito à 
autonomia feminina e aos princípios da dignidade da 
pessoa humana, lutando pela construção de uma so-
ciedade livre, justas solidária, promovendo o bem de 
todos sem discriminação ao sexo.  
Tendo em vista todas estas questões, torna-se inques-
tionável que as violações de direitos no momento do 
parto, a mortalidade materna e a violência obstétrica 
são ainda muito fortes no Brasil. Os manifestos têm 
grande importância, pois representam uma reação a 
essa cultura médica tecnológica que de forma dis-
torcida tem sido vista como a mais segura, causando 
prejuízo à saúde da mãe e bebê e massacrando a 
liberdade de escolha da mulher. As manifestações são 
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assim, uma forma de expressão do anseio das mul-
heres, que resgatam o “privado” como instância polí-
tica lutando por seus direitos. Uma luta pela volta do 
protagonismo da mulher num momento que é sim 
dela, pelo respeito às liberdades individuais e o 
reconhecimento de que nenhuma instituição ou 
profissão pode acreditar ou pretender legislar sobre o 
corpo feminino.  
Palavras-chave: humanização do parto, movimentos 
sociais, maternidade. 
 
Sobre vadias, professorxs e black blocs: as ruas e a 
construção do dissenso político no Brasil 
 

Amana Rocha Mattos 
Universidade do Estado do Rio de Janeiro 

 
Este trabalho visa a contribuir para a reflexão sobre 
movimentos psicossociais relacionados a novas for-
mas de ocupação e circulação na cidade do Rio de 
Janeiro a partir de uma pesquisa sobre corporeali-
dades e gênero nas manifestações de rua ocorridas no 
Rio de Janeiro, Brasil, em 2013. Tem como objetivo 
geral pensar nas transformações que têm ocorrido na 
cidade, nas culturas urbanas, e os efeitos nas maneiras 
de apropriação da cidade e capacidade de convivência 
com a diferença. Desde junho de 2013, as ruas das 
grandes cidades no Brasil têm sido palco de incontá-
veis manifestações e protestos mobilizados por um 
amplo espectro de demandas. A escolha do país como 
sede da Copa do Mundo em 2014, e do Rio de Janeiro 
como sede dos Jogos Olímpicos de 2016, mobilizou 
na população uma série de críticas em relação ao mo-
do como as cidades brasileiras e o país estão sendo 
governados, assim como em relação aos investimen-
tos públicos insuficientes em saúde, educação e trans-
portes. Em 2013, as principais demandas dos protes-
tos em diferentes cidades estavam relacionadas aos 
aumentos abusivos nas passagens dos transportes pú-
blicos, mas essa questão esteve conectada a outras 
demandas presentes nas manifestações. Assim como 
em outros movimentos ao redor do mundo, esses pro-
testos têm sido majoritariamente conduzidos por 
jovens e estudantes, e organizados de maneira hori-
zontal. A rápida mobilização dessas manifestações 
tem sido possível principalmente pelo uso das redes 
sociais digitais. Também como em outros países, a 
repressão policial às manifestações tem sido ex-
tremamente violenta, e tanto governantes quanto inte-
grantes da mídia tradicional estão visivelmente con-
fusxs sobre como lidar com os protestos que têm 

ganhado as ruas. Neste trabalho, discuto duas mani-
festações que aconteceram na cidade do Rio de Janei-
ro em 2013: a terceira edição da Marcha das Vadias, e 
a Marcha pela Educação, em apoio à greve dxs 
professorxs das redes municipal e estadual de edu-
cação do Rio de Janeiro. Ao considerarmos as 
questões de gênero presentes nas manifestações dis-
tintas, é notável que, quando essas questões são 
tematizadas diretamente, como na Marcha das Vadi-
as, xs manifestantes estão claramente questionando e 
perturbando estereótipos de gênero através de suas 
roupas (ou, antes, da ausência de roupas), gritos 
irônicos e cartazes provocativos. Entretanto, quando 
questões de gênero estão subsumidas a outras de-
mandas, observamos um protagonismo masculino 
dominante nas manifestações. Localizando-me numa 
perspectiva de construção performativa do gênero, 
discuto os corpos que saíram às ruas para protestar 
nessas ocasiões, tendo como pano de fundo questões 
mais amplas da política brasileira que vêm mobili-
zando a sociedade. Os protestos ao longo desses 
meses abriram um campo radical de experiências para 
a população brasileira. As diferentes maneiras de es-
tar nas e se apropriar das ruas permitiram muitas pos-
sibilidades de se envolver na política, possibilidades 
estas pouco compreendidas por políticxs e pela mídia. 
Um dos efeitos mais importantes desses protestos tem 
sido o de derrubar ideias que estão profundamente 
enraizadas no Brasil, a saber, de que somos um povo 
pacífico, dócil, que não luta por seus direitos, e que as 
pessoas pobres não se interessam pela política. Essas 
ideias, sustentadas pela mídia corporativa e pelos 
setores mais conservadores da sociedade, estão 
misturadas com a falsa concepção de que vivemos 
numa democracia racial, livre de sexismo e de pre-
conceitos de classe. Nesses protestos, corpos re-
sistentes assumiram muitas formas e caras. Sua 
presença nas ruas marcaram um rico momento estéti-
co e político de conflitos, desafiando a todxs que 
vivemos e pensamos a política no Brasil hoje. 
Palavras-chave: Feminismo; Movimentos Sociais; 
Corpo; Política. 
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Violações de direitos nas manifestações populares 
de 2013 e 2014 no Rio de Janeiro e os mecanismos 
de prevenção e combate à tortura. 
 

Ana Claudia Nery Camuri Nunes 
Aline Ribeiro Nascimento 

Universidade Estadual do Rio de Janeiro 
Graziela Contessoto Sereno 

Universidade Federal do Rio de Janeiro 
 
A problematização em relação às transformações nas 
cidades e nas suas relações com as mobilizações so-
ciais neste trabalho será construída em torno do tema 
das violações de direitos sofridas pelos manifestantes 
que foram às ruas protestar nos anos de 2013 e 2014 
no Rio de Janeiro. Ao mesmo tempo em que estes 
acontecimentos foram compostos por fortes vetores 
de organização de coletivos, também foram atraves-
sados por fortes vetores de violência estatal. Esse mo-
vimento paradoxal dá visibilidade às dificuldades en-
frentadas por àqueles que atuam no campo da garantia 
de direitos e que, geralmente, se apegam ao lema do 
“Estado Democrático de Direito”, que traz em seu 
bojo a promessa de promoção e efetivação integral 
dos direitos humanos fundamentais reconhecidos na 
Constituição Federal e nos diversos tratados internac-
ionais. Estes últimos têm sido ratificados gradati-
vamente pelo Brasil nos últimos anos. Como, por ex-
emplo, o Protocolo Facultativo à Convenção contra 
Tortura e Outros Tratamentos ou Penais Cruéis, De-
sumanos ou Degradantes da Organização das Nações 
Unidas (ONU) de 2002, ratificado em 2007. O Proto-
colo recomenda a criação de Mecanismos preventivos 
de monitoramento dos locais de privação de 
liberdade. Por isso foi criado o Sistema Nacional de 
Prevenção à Tortura brasileiro, composto pelo Comitê 
e pelo Mecanismo Nacional de Prevenção e Combate 
à Tortura, assim como as versões estaduais destes 
dois dispositivos. Todos são regulados pela Lei nº 
12.847 de 2013.  
O Mecanismo Estadual de Prevenção e Combate à 
Tortura do Rio de Janeiro (MEPCT/RJ) foi o primeiro 
a ser criado no país - antes mesmo do nacional – e, 
por enquanto, é o único em funcionamento. Ele 
constitui-se como um órgão público, foi criado pela 
Lei Estadual nº 5.778 de 30/06/2010 e está vinculado 
a Assembléia Legislativa desse Estado. Suas 
atividades foram iniciadas em julho de 2011. 
De acordo com o Relatório anual do MEPCT/RJ de 
2013, seus objetivos são planejar, realizar e conduzir 
visitas periódicas e regulares a espaços de privação de 

liberdade para verificar as condições em que se 
encontram submetidas às pessoas privadas de 
liberdade, com intuito de prevenir a tortura e outros 
tratamentos ou penas cruéis, desumanos e 
degradantes. Na concepção do MEPCT/RJ, o propósi-
to fundamental do mandato preventivo é o de 
“identificação do risco de tortura” e, a partir da ação 
proativa de monitoramento de centros de privação de 
liberdade, prevenir que as violações aconteçam. Esse 
enfoque preventivo utilizado por eles se baseia na 
premissa de um diálogo cooperativo com as 
autoridades competentes para coibição da tortura. 
O Mecanismo e o Comitê do Estado do Rio de janeiro 
acompanharam de perto as manifestações populares 
ocorridas nessa cidade desde junho de 2013, tendo 
divulgado, neste mesmo ano, um Relatório sobre sua 
atuação.  
A título de ilustração destacamos brevemente às 
prisões dos 82 manifestantes populares no dia 
15/10/2013, em sua maioria, detidos nas escadarias da 
Câmara de Vereadores do Rio de Janeiro em uma 
operação realizada pela Polícia Civil e Militar, 
contando com a participação do Choque, do BOPE e 
da Força Nacional de Segurança, pois todas estas 
pessoas relataram ao MEPCT/RJ que foram detidas 
em situações arbitrárias e sofreram agressões físicas e 
verbais na hora da prisão.  
Realizamos ainda uma lista das principais violações 
de direitos registradas nas manifestações que 
iniciaram em julho de 2013 e foram até julho de 2014, 
a saber: O uso desproporcional da força estatal com 
auxílio de armas menos letais e letais; Os homens 
relataram o uso excessivo da força no transporte entre 
as unidades prisionais realizado pelo Serviço de 
Operações Especiais (SOE); As mulheres relataram 
agressões verbais e revistas abusivas; Os adolescentes 
apreendidos eram, geralmente, conduzidos algemados 
à unidade do Degase; A permanência de detidos por 
mais de 8 horas dentro de ônibus da PM e em 
carceragens ou salas muito pequenas com grande 
número de pessoas; Nas delegacias a imputação dos 
crimes supostamente praticados foi altamente 
arbitrária, baseada apenas em versões dos policiais 
que realizaram a prisão em flagrante; A prática de 
“Pulverização” das delegacias de polícia independen-
te do local que ocorreu o suposto fato; Violação das 
prerrogativas advocatícias ao impedir que estes 
falassem com seus clientes; A identificação criminal 
indiscriminada e o cadastro dos manifestantes realiza-
do pela Policia Militar/RJ; Hospital se negando a 
atender pessoas feridas; Policiais se negando a dizer 
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para onde as pessoas estavam sendo levadas; Prisões 
sem materialidade e decorrentes de fatos atípicos.  
Infelizmente a criação de Mecanismos de prevenção e 
combate à tortura estatais não significam a garantia de 
que os direitos das pessoas presas serão respeitados, 
apesar dos esforços dos atores envolvidos para que tal 
fim seja cumprido. É preciso que continuemos a 
pensar em novos dispositivos de resistência e 
enfrentamento à violência de Estado, que não estejam 
atrelados ao próprio Estado que, historicamente 
emerge na modernidade por meio de práticas 
violentas e tem se mantido assim desde então. 
Palavras-chave: direitos humanos, tortura, Estado. 

 
O funk proibido de facção no Rio de Janeiro: re-
territorializações urbanas 

Angela Arruda 
Universidade Federal do Rio de Janeiro 

 
O funk constitui um importante componente das cul-
turas urbanas jovens no Rio de Janeiro. Como forma 
de expressão musical leiga, abriu as portas da in-
venção, da comunicação – e do sucesso - sem exigir 
passaporte: todo o mundo pode compor. O ritmo irre-
sistível e a crônica da cidade que ele traz facilitaram 
tanto a sua penetração quanto a sua continuidade/ co-
tidianeidade sempre em renovação. O funk atravessa 
a cidade e é atravessado por ela. Já tem uma história, 
com fases e tônicas diversas. Num domingo de sol em 
outubro de 1992 uma tempestade despertou o 
imaginário carioca, empurrando o funk e o funkeiro 
definitivamente para o outro lado da barricada urbana: 
o que ficou conhecido como “arrastão” ressignificou 
as “classes perigosas” tornando os funkeiros no mais 
novo exemplar da espécie. No fim do século 20 e 
início do atual 2000 o sucesso do funk proibido (de 
facção e “de putaria”) alertou para este denso 
fenômeno e sua relação com a vida da cidade, que 
vivia o boom do comércio varejista de drogas ilegais 
capitaneado por organizações armadas. A cidade se 
rearruma e se reterritorializa na sequência. Logo o 
funk é deslocado dos clubes, do Canecão, dos cader-
nos culturais, para as notícias policiais, a periferia, as 
favelas, onde é acolhido pelos “donos dos morros”, 
instalando-se nos bailes do fim de semana, para 
alegria da população jovem, dos vendedores de beb-
ida, comida, dos jovens compositores, cantores, téc-
nicos de som, dançarinos. O funk gerava renda. 
Uma pesquisa sobre o Universo do funk proibido de 
facção no Rio de Janeiro percorreu a história do funk 

carioca, encontrou seus autores, promotores, e recep-
tores: DJs, MCs, jovens da Zona Sul e Norte/ Oeste, 
moradores de comunidades e de fora delas, entre 12 e 
26 anos. Foram 120 jovens entrevistados. Este mate-
rial foi organizado pelo programa de análise lexical 
de textos ALCESTE. Foram reunidos cerca de 600 
funks proibidos de facção e analisadas 200 letras vin-
culadas às 3 facções que comandavam o comércio 
varejista de drogas no Rio. Vários bailes funk – den-
tro e fora de comunidades – foram visitados. O con-
junto dessas produções possibilitou um entendimento 
daquele universo e a aproximação a ele num momen-
to de transição, em que uma nova política urbana e de 
segurança – a instalação das Unidades de Polícia 
Pacificadora – era implementada. A trajetória do funk 
permitiu a compreensão de que, ele tinha percorrido o 
caminho tortuoso de outros ritmos de origem africana 
até se desterritorializar e penetrar toda a cidade, tra-
zendo uma cultura da periferia para o centro, como no 
passado o maxixe, o samba, a capoeira. Também 
captou a passagem do auge do sucesso para o domínio 
do “politicamente incorreto” que a repressão e prisão 
dos seus autores e promotores difundiu, e o novo 
exílio imposto pelas UPPs. A análise das letras por 
sua vez mostrou como o funk vocaliza o cotidiano das 
comunidades, a vida bandida, a violência, o perigo, 
mas também o desejo, a alegria, o “empoderamento” 
perverso com que o comércio varejista de drogas ile-
gais acena para os jovens habitantes dos espaços pop-
ulares: o funk se insere em uma produção de subjeti-
vidade peculiar. E mostra como o perfil das facções é 
desenhado nestas letras e entoado pelos seus fãs, num 
passo incerto entre a admiração, o respeito e o temor.  
O estudo do funk proibido de facção é registro de 
memória, de um tempo que marcou a vida da cidade, 
expondo as divisórias que a percorrem e o que elas 
acarretam para a vida dos jovens que moram em co-
munidade. Raízes plantadas na história da cidade, o 
legado da escravidão tal como ela foi encerrada no 
Brasil e a transposição da nova situação para a re-
modelação urbana, a segurança pública etc. ajudam a 
perceber que as culturas urbanas populares carregam 
a marca dos projetos políticos e culturais que as ges-
tam, da negociação entre as complexas posições da 
diferença, que ainda não se encerram.   
Palavras-chave: funk, jovens, culturas urbanas, reter-
ritorialização  
Órgãos financiadores: FAPERJ / Banco do Brasil / 
CNPq (bolsas PIBIC) 
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EIXO II: A FORMAÇÃO DA CIDADE E SUAS RELAÇÕES COM A PSICOLOGIA 

Territórios da prostituição e movimentos de hi-
gienização: das sombras da rua ao mundo 
cibernético 

Juliana Teixeira de Freitas da Silva 
 Universidade Federal Fluminense 

 
Nosso trabalho trata da prostituição em Niterói – RJ 
como um processo narrativo a ser descoberto, e não 
como objeto a ser interpretado. Aqui articularemos 
conceitos de Freud, Foucault e Deleuze & Guattari, 
no que diz sobre a sexualidade feminina, o dispositivo 
de sexualidade e a noção de território.  
O território do qual falamos, mais do que um espaço 
geográfico, engloba relações sociais, econômicas e 
outras, articuladas de forma imbrincada. Pensemos no 
território da prostituição nas ruas. Com a Moderni-
dade a rua torna-se um espaço controlado. A popula-
ção solta e vadia representava uma ameaça, precisan-
do, portanto, ser esquadrinhada e docilizada. A 
higienização no Brasil começa a partir do século XIX; 
período marcado pela urbanização e avanço da indus-
trialização (SILVA, 2014).  
Essa limpeza urbana se repete e se atualiza nos dias 
de hoje. Podemos trazer como exemplo os projetos de 
revitalização do centro de Niterói:  
“O Centro da cidade de Niterói precisa resgatar o 
prestígio perdido ao longo das últimas décadas. Para 
melhorar a qualidade de vida de moradores, comerci-
antes e frequentadores da área, a Prefeitura de Niterói 
está desenvolvendo o projeto de Revitalização da 
Área central”. (NITERÓI PREFEITURA, 2014). 
O biopoder instaurado não se investe apenas nos cor-
pos, mas se espalham por todo o corpo social, pelas 
ruas das cidades: o espaço público é desinfetado. A 
rua torna-se local perigoso, habitado pela escória da 
sociedade: o vício, as drogas, o sujo, o mal; a prosti-
tuição não poderia estar fora dela, uma vez que se 
caracteriza como o perigo para a sociedade e para a 
moral da mulher digna.  
O interesse pela prostituição neste contexto resume-se 
a preocupação com a moralidade pública e a definição 
de códigos de conduta (RAGO, 2008). Não visava-se 
a erradicação da prostituição, que era tida como ne-
cessidade social. Ao contrário, as mulheres foram 
isoladas em zonas bem delimitadas, como certas ruas 
das cidades ou arredores (CARVALHO, 2000). As 
legislações existiam não para melhorar as condições 
de vida das prostitutas ou protegê-las, mas apenas 

para manter a ordem social, obter benefícios para o 
governo e enquadrá-la aos moldes do relacionamento 
conjugal monogâmico.  
Percebemos uma invisibilidade social da prostituta, 
não há estatísticas e existe um número reduzido de 
produção acadêmica sobre o tema que vá além de 
uma visão higienista ou preocupada, exclusivamente, 
com questões de saúde (pública e individual).  
Paralelamente, a prostituição ocupa outros territórios, 
como sites específicos na internet. A prostituição en-
quanto atividade econômica não é passiva as mudan-
ças do mundo, e assim como outros mercados, se 
apropria das novidades e tendências, tomando o nicho 
cibernético.  
Foram analisados três sites de classificados sexuais 
usados na cidade de Niterói – RJ. Os mesmos consi-
deram-se apenas como prestadores de serviço de 
divulgação de anúncios de acompanhantes, contendo 
informações de contato, dados pessoais e fotos. Os 
anúncios são de inteira responsabilidade das garotas, 
assim como os trâmites e acertos de cada programa. 
Não é cobrada nenhuma taxa pelos negócios realiza-
dos entre as acompanhantes e os clientes. Estes dis-
positivos não se caracterizam como agências e não se 
responsabilizam pelo conteúdo veiculado. Em que 
esta prostituição virtual se distancia daquela dita 
tradicional? 
Um grande ganho dos anúncios virtuais é propor-
cionarem maior descrição para anunciantes e clientes. 
O que o mundo considera como maldito não de-
saparece, apenas some de nossas vistas. Colaboraria, 
então, a internet para uma nova forma de higieni-
zação, uma vez que as prostitutas agora se escondem 
na rede virtual? Mantem-se a invisibilidade?    
A proposta desse trabalho é dar visibilidade a figura 
da prostituta sem estigmatizá-la, patologizá-la ou vi-
timizá-la; mas colocando-a como ativa no processo de 
construção do seu modo de vida. Propõe-se explicitar 
a positividade por trás da prostituição como categoria 
de trabalho singular, mas nem por isso “menor” ou 
menosprezável. Consideramos, portanto, que essa 
visibilidade pode ser um caminho para uma melhor 
“aceitação” da categoria prostituta, melhoria de suas 
condições de trabalho e diminuição da exploração 
sexual. 
Palavras-chave: prostituição, território, higienização, 
visibilidade. 
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Ateliê Lúdico e Expressivo: um lugar para a cri-
ança em acolhimento institucional 
 

Denise Martins da Luz 
Sonia Elisabete Altoé  

Fernanda Hermínia Oliveira Souza 
Leandro França Pacheco 

Universidade Estadual do Rio de Janeiro 
 
Este trabalho tem como objetivo apresentar uma re-
flexão sobre um dispositivo clínico institucional reali-
zado com crianças em situação de acolhimento insti-
tucional, vivendo temporariamente em estabeleci-
mentos da rede de proteção social.  
A doutrina de proteção integral, regularizada pelo 
Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), Lei nº 
8.069, que entrou em vigor em 13 de julho de 1990, 
trouxe alterações nas medidas previstas no revogado 
Código do Menor (Lei 6697/79). O Estatuto reflete 
uma mudança de concepção em relação aos direitos 
das crianças e dos adolescentes indicando prioridade 
absoluta no que se refere às ações que visam a defesa 
desses direitos. Posteriormente, em 13 de agosto de 
2009, foi sancionada a Lei nº 12.010, que “dispõe 
sobre o aperfeiçoamento da sistemática prevista para 
a garantia do direito à convivência familiar” (Art. 
1º/Lei nº 12.010), e para tanto, alterou alguns artigos 
do ECA (1990). Dentre as modificações realizadas, 
destacamos a necessidade de reavaliação, no máximo 
a cada seis meses, da situação de crianças ou de ado-
lescentes que estiverem inseridos em programa de 
acolhimento institucional, e a permanência de crian-
ças em instituições de acolhimento que não pode ser 
superior a dois anos, salvo comprovada a necessidade 
de atender o superior interesse da criança. A inserção 
em estabelecimentos destinados a proteção à infância 
implica na separação das crianças pequenas de seus 
familiares e uma repentina mudança de rotina, num 
ambiente novo com pessoas desconhecidas. 
 Nosso campo de trabalho e pesquisa é realizado atra-
vés de um dispositivo clínico denominado Ateliê Lú-
dico e Expressivo, desenvolvido no espaço universitá-
rio, numa pareceria com um Centro de Acolhimento 
Municipal que recebe crianças que se encontram sob 
medida protetiva de acolhimento institucional, devido 
às situações sócio familiares, tais como: situação de 
rua, maus-tratos, negligência severa, uso de drogas 
e/ou prisão dos genitores, além de laços familiares 
frágeis ou inexistentes. 
  O Ateliê Lúdico e Expressivo é realizado no Serviço 
de Psicologia Aplicada (SPA/UERJ), desde setembro 

de 2012. Essa proposta de trabalho se destina a aten-
der crianças (meninos e meninas), em dois ateliês 
distintos, com cinco crianças, em cada um deles, na 
faixa etária de quatro a sete anos e de sete a dez anos. 
Também participam deste ateliê quatro adultos (alu-
nos de graduação, de Especialização em Psicologia 
Jurídica e do mestrado em Psicanálise, do IP/UERJ), 
sob a supervisão e a coordenação da Professora Dou-
tora Sonia Altoé, que participa, junto com os alunos, 
dos dois ateliês. 
 O dispositivo em questão tem como base teórica a 
psicanálise, tendo como referência principal Donald 
Winnicott e Françoise Dolto, e se propõe a criar um 
ambiente que possibilite a criança expressar seu so-
frimento através do brincar. Disponibilizamos na sala 
brinquedos diversos e material expressivo como, por 
exemplo, papel, lápis de cor, e massinha. O Ateliê 
Lúdico e Expressivo oferece um espaço no qual a cri-
ança expressa através do brincar suas fantasias e seu 
sofrimento relacionado aos seus conflitos, à separação 
da família e ao distanciamento do convívio familiar.  
A teoria do brincar de Winnicott considera que o 
brincar é por si mesmo uma terapia e que é importan-
te, junto às crianças, a presença e a disponibilidade de 
pessoas responsáveis. Levamos também em conta os 
escritos de Dolto, que afirma que o ser humano é, 
antes de tudo, um ser de linguagem, que exprime o 
seu desejo inextinguível de encontrar um outro, seme-
lhante ou diferente dele, e estabelecer com este outro 
uma comunicação. 
O objetivo do trabalho no Ateliê Lúdico e Expressivo 
é propiciar às crianças um lugar de acolhimento do 
sujeito, suas angústias, suas tristezas, seus conflitos e 
sua agressividade, buscando favorecer a capacidade 
do brincar e a experiência criativa. O trabalho realiza-
do nos permite afirmar que, num ambiente de brinca-
deira, sob a presença atenta e disponível de adultos, a 
criança consegue exprimir às suas angústias e sofri-
mentos vivenciados no acolhimento institucional. 
Palavras-chave: criança, instituição, medida proteti-
va, brincar e psicanálise. 
 
Paz armada na escola: dissensos sobre polícia, se-
gurança e violência a partir da produção da mídia 
 

Thiago Colmenero Cunha 
Universidade Federal do Rio de Janeiro 

 
Tomando como dispositivo o atual policiamento os-
tensivo feito pela Policia Militar nas escolas estaduais 
do Rio de Janeiro, o presente trabalho pretende colo-
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car em análise esse campo problemático da segurança 
pública em interface com a educação tendo como ana-
lisador a produção do grande bombardeio de imagens, 
notícias, reportagens e estatísticas veiculadas em no-
ticiários da grande mídia televisiva e virtual nos últi-
mos anos sobre esse campo. A partir do acontecimen-
to Realengo, em abril de 2011, onde doze estudantes 
foram mortos em uma escola municipal da zona oeste 
do Rio de Janeiro por um ex-aluno dessa mesma esco-
la, uma série de lógicas vigentes na sociedade são 
atualizadas, questões são levantadas no cenário 
nacional em referência à insegurança e à violência no 
espaço escolar, à indisciplina, à delinquência. Após 
forte comoção social na mídia, o debate entra na 
agenda política do país, o programa que implementa o 
policiamento ostensivo nas escolas estaduais do Rio 
de Janeiro é iniciado, sem discussão. Sob a justifica-
tiva de se tratar de um grave problema de segurança 
pública, a insegurança de jovens e adultos em uni-
dades escolares, o policiamento ostensivo se lança 
brutalmente sobre o meio físico e social escolar que 
encontra pela frente, sem buscar qualquer permutação 
com ele. No processo que legitima essa prática ob-
serva-se a presença de uma lógica dicotomizante que 
não só captura formas diferenciadas de existência, 
como também as coloca em polos opostos, fre-
quentemente identificadas como ‘inimigos’, promo-
vendo bloqueios na discussão. Funcionando agora 
como um serviço, ao passo que é solicitada, e orien-
tada pela aferição de qualidade do mesmo, a gestão 
dessa atividade de policiamento comunitário apresen-
ta um paradoxo: a polícia parecerá mais bem sucedida 
quanto menos ela for realmente necessária. No para-
digma clássico, um grande número de apreensões de 
armas, número de prisões, inquéritos pode revelar 
maior profissionalismo, mas não necessariamente a 
satisfação dos cidadãos. Anos de execução dessa 
proposta geraram um “fetichismo da polícia” (Batista, 
2012), uma pressuposição ideológica de que a polícia 
é uma pré-requisito essencial para a ordem social, e 
que, sem a força policial, o caos vai instalar-se. En-
tendendo a subjetividade como produção capitalística 
heterogenética e polifônica (Guattari, 1992), como 
contrária a uma suposta natureza humana essencial, é 
dita como modelada, consumida, reproduzida. Fabri-
cada por máquinas territorializadas como a família, a 
escola, a religião ou a mídia, o que caracteriza os mo-
dos de produção capitalísticos é que eles não fun-
cionam unicamente no registro dos valores da ordem 
do capital, também operam através de um modo de 
controle de subjetivação, através da cultura: o capital 

de ocupa da sujeição econômica, e a cultura, da suje-
ição subjetiva. A cultura de massa produz, exata-
mente, indivíduos normalizados, articulados uns aos 
outros segundo sistemas hierárquicos, sistemas de 
valores, sistemas de submissão de forma dissimulada. 
A cultura não é apenas uma transmissão de informa-
ção cultural, é também uma transmissão de sistemas 
de modelização (Guattari; Rolnik, 2013). A produção 
dos meios de comunicação de massa gera uma cultura 
com vocação universal. Percebe-se assim, a partir dos 
materiais analisados através de uma pegada car-
tográfica, isto é, que acompanha processos no exer-
cício de multiplicar tensionamentos envolvidos (Bar-
ros; Kastrup, 2010), como a mídia é um importante 
agenciamento na produção de discursos de ordem, ao 
passo em que produz um grande esplendor, uma aura 
mágica, unificando vozes, silenciando as contradições 
e dissonâncias. Atua como ordenamento social ao 
passo que possibilita a circulação de discursos de in-
segurança e medo, por conseguinte a ideia de que a 
polícia é um fundamental para a sociedade, constru-
indo a sua glorificação. Como tecnologia de governo, 
a polícia atua como regulação das forças de existência 
tanto no território quanto na população, o que o 
filósofo francês Michel Foucault (2004) chamou de 
“estado de polícia”. 
Palavras-chave: Mídia; medo; polícia; escola; 
produção de subjetividade. 
 
Padrões de consumo de álcool entre pessoas em 
situação de rua 

Thiago Guimarães Grangeiro 
Fundação Osvaldo Aranha – UniFOA 

 
Se por um lado a população em situação de rua possui 
visibilidade suficiente para incomodar aqueles mais 
avessos à alteridade, por outro lado, essa população 
caracteriza-se pela invisibilidade social, uma vez que 
está distante dos seus direitos elementares e, portanto 
do exercício da cidadania. Tamanha aversão é capaz 
de produzir respostas agressivas de repressão e iso-
lamento do diferente “ameaçador” representado pela 
população em situação de rua. Para além desse con-
flito, uma parcela da sociedade procura obter respos-
tas e soluções frente a essa complexa demanda social. 
Entretanto, soluções simples como “matar a fome” ou 
“internar” não dão conta do fenômeno complexo que 
é a população em situação de rua. As adversidades da 
rua exigem criatividade da população de rua que, con-
sequentemente, desenvolvem padrão adaptativo pecu-
liar e dessa forma, propor intervenções nessa área 
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requer a mesma criatividade dos atores sociais que 
precisam estar atentos às especificidades de seu pú-
blico-alvo. 
O álcool, personagem corriqueiro das cenas urbanas 
da sociedade brasileira, é uma ferramenta importante 
para a população de rua. A aguardente de cana, a 
cachaça, ou “pinga” na sua apresentação popular cir-
cula fácil e constantemente nos circuitos da rua, me-
diando relações entre pessoas e com a realidade que 
os cerca constituindo-se como importante ferramenta 
na adaptação desse público. Paradoxalmente e fatal-
mente, o uso ou abuso de álcool também se apresenta 
como adversidade e entrave na vida daqueles que 
fazem da rua o seu local de moradia. 
Entretanto, estudos consolidados revelam os prejuízos 
associados ao consumo abusivo de álcool. Este estudo 
tem por objetivo investigar as relações existentes 
entre o consumo de álcool e as pessoas em situação 
de rua e promover debate sobre sua importância no 
contexto dessa população e os prejuízos associados a 
esse consumo. Para tal, visitaremos trabalhos e 
pesquisas de especialistas em ambos os temas. Esta 
pesquisa bibliográfica será desenvolvida a partir da 
análise desses trabalhos e discussão com estudos 
promovidos por diversas instituições como Secretaria 
Nacional de Políticas sobre Álcool e outras Drogas 
(2007), Observatório Brasileiro de Informações sobre 
Drogas (2007), Ministério do Desenvolvimento 
Social e Combate à Fome (2007) e autores que já 
abordaram o tema em questão, dentre eles Varanda 
(2009) e Adorno (2004). Entende-se que assim como 
o uso abusivo de álcool pode ser fator determinante 
no processo de ida para as ruas também pode ser 
determinante na permanência e na queda da qualidade 
de vida dessa população. Fatalmente, acredita-se que 
uso de álcool entre essa população também tenha 
essencial função na adaptação e superação das 
adversidades da vida em situação de rua. Dessa 
forma, identificamos como propor ações de interven-
ção junto a esta população requer atenção às 
especificidades desse público. 
A questão ética que surge quando lançamos um olhar 
atento aos significados do consumo desregrado às 
relações sociais da população em situação de rua é 
sobre autonomia de cada um para lidar com os seus 
desejos e suas carências. Embora reconheçamos que 
mesmo estas podem decorrentes dos mecanismos de 
articulação da sociedade compreender o sujeito que 
vive em situação de rua, significa também entender a 
lógica existente nas relações sociais da modernidade. 
Nesse contexto, para quem trabalha na perspectiva da 

inclusão social dessa população é difícil enxergar a 
linha que separa o desejo do descarte e o respeito à 
autonomia da negligência. 
Palavras-chave: população em situação de rua, 
álcool, dependência química. 
 
O trabalho com fontes históricas como uma aposta 
ética para a psicologia contemporânea. 
 

Veridiana Chiari 
Universidade Federal Fluminense 

 
A pretensão desta breve comunicação é falar da ex-
periência do trabalho com fontes históricas em psico-
logia e, de certa forma, colocar em análise os usos da 
história pela psicologia. As problemáticas que aqui 
serão levantadas são parte da pesquisa que ora se 
desenvolve na Fundação Biblioteca Nacional, parte 
do Programa Nacional de Apoio à Pesquisa, do Mi-
nistério da Cultura; e da pesquisa de doutorado 
desenvolvida no Programa de Pós-Graduação em Psi-
cologia na Universidade Federal Fluminense, junto ao 
grupo de pesquisa “Limiares e fronteiras da diferença: 
a ética das imagens nos documentários brasileiros”, 
coordenado pelo Prof. Luís Antônio Baptista. A 
pesquisa que ora se desenvolve pretende pensar as 
políticas de visibilidade no século XIX na cidade do 
Rio de Janeiro e trabalha com dois tipos de fontes da 
década de 1870, uma escrita e outra imagética. A 
primeira são os Relatórios do Ministério da Justiça, 
parte dos Relatórios Ministeriais e; a segunda, são as 
fotografias da “Galeria dos Condenados”, registro das 
primeiras fotografias identificatórias produzidas no 
Brasil, executadas na Casa de Correção da Corte que, 
por sua vez, é a primeira prisão brasileira a usar a ar-
quitetura panóptica. A proposta, porém, não seria 
pensar exclusivamente o sistema prisional, mas os 
paradoxos que emergem na metrópole moderna – que 
é a cidade do Rio de Janeiro – em consequência de 
inúmeros procedimentos de que se torna alvo, dentre 
eles, a própria Casa de Correção. A escolha do ano de 
1870 não é arbitrária, pois é neste período que inicia-
se uma série de intervenções que tinham como finali-
dade a segmentação do espaço urbano e o controle 
das populações mais pobres: a mobilidade urbana 
torna-se massificada com a introdução de bondes de 
tração animal, de carris e da Estrada de Ferro Dom 
Pedro II (atual Central do Brasil), que empurram as 
populações pobres para o insipiente subúrbio; a ilu-
minação a gás dissemina-se no centro da cidade com 
a finalidade de garantir segurança pública aos transe-
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untes; o paralelepípedo vem homogeneizar as ruelas 
acidentadas que impediriam a circulação rápida de 
pessoas e mercadorias; a imigração deixa de ser de 
escravos africanos para tornar-se de párias es-
trangeiros, em sua maioria portugueses; o corpo da 
população mais pobre, sobretudo escravos e prosti-
tutas, torna-se alvo de discussões que tinham como 
finalidade a intervenção higienista; a antiga cadeia do 
Aljube, úmida, escura e infecta é substituída pela 
Casa de Correção da Corte que promove uma tecno-
logia de luzes e salubridade com a finalidade de 
produzir uma pedagogia moral: tudo caminha, aparen-
temente, para a construção homogênea de uma socie-
dade disciplinar. O pensador alemão Walter Benja-
min, fará uma distinção entre uma visão histórica que 
ele chamará “historicista” e que se contraporá com a 
do “materialista histórico”, cuja tarefa seria “escovar 
a história a contrapelo”. Nesta proposta, as assertivas 
acima não estariam equivocadas, mas comungariam 
com a aposta historicista que vê o tempo como uma 
marcha homogênea e vazia que será preenchida pela 
massa de fatos, o triunfo da sociedade disciplinar, 
aqui, é inevitável. Ler as fontes como quem as escova 
a contrapelo, entretanto, faz surgir não “uma outra” 
história, mas as tramas que compõe, com fibras de 
diferentes texturas e espessuras, histórias que não es-
triam em um passado remoto, mas que nos inquiriri-
am, no presente. A mobilidade urbana segmentaria a 
cidade e produzia a possibilidade do anonimato, da 
fuga rápida na multidão que confunde os olhos do 
poder; a iluminação à gás produziria visibilidade e 
embriagues; os paralelepípedos aumentariam a ve-
locidade e produzem um “barulho verdadeiramente 
infernal”; o imigrante pária caucasiano confundiria os 
signos sociais onde a pele branca era sinônimo de 
distinção; o higienismo, ao passo que proporia a in-
tervenção sobre o corpo das prostitutas, tinha como 
problema distinguir a prostituta da mulher de “mau 
procedimento” e, no caso dos escravos – que distin-
guiam-se de homens livres pelo fato de não terem 
permissão para usar calçados – propõe o uso dissemi-
nado de sapatos para evitar infecções, misturando a 
distinção entre escravos, homens livres e libertos; o 
panóptico da Casa de Correção, tornou-se uma brico-
lagem de muitos sistemas que misturava Casa de De-
tenção, Colégio de Menores e Calabouço, e que nunca 
chegou a funcionar como teoricamente se esperava. 
As intervenções ocorridas no Rio de Janeiro deste 
período e que tinham como intenção o apagamento 
das contradições que pululavam no território urbano 
não seguiram um percurso homogêneo, mas implic-

aram a geração de inúmeros paradoxos. A história, 
como trama, impõe ao pesquisador a utilização da 
partícula “e”, que, negando sua função aditiva, quan-
do investida de um caráter destrutivo, pode implodir 
as totalizações históricas, desprendendo fragmentos 
que colocam a história como o tempo do inconcluso, 
do “ainda não” e deflagra a subjetividade enquanto 
artefato, que está em permanente tecer-se, fiar-se. 
Deste ponto de vista, não seria mais o pesquisador 
soberano que interroga as fontes, mas são as fontes, 
de seus lugares esboroados, que inquerem o presente. 
Esta seria uma aposta ética para psicologia contem-
porânea. 
Palavras-chave: Rio de Janeiro; História; Ética. 
Órgão Financiador: Fundação Biblioteca Nacional. 
PNAP (Programa Nacional de Apoio à Pesquisa) 
 
Olhares sobre a mediação escolar no Rio de Janeiro. 
 

Imira Fonseca de Azevedo  
Leila Sanches de Almeida 

Universidade Federal do Rio de Janeiro 
 

Há algum tempo, a inclusão escolar apareceu como 
tema de muito destaque no meio acadêmico. No Bra-
sil, a Constituição de 1988 e a Lei de Diretrizes e Ba-
ses da Educação Nacional de 1996 garantiram a edu-
cação inclusiva para os sistemas regulares de ensino, 
o que deu início ao processo de inclusão dos alunos 
que frequentavam as classes especiais para as classes 
regulares. Esse processo tem gerado muitas reflexões 
sobre os sistemas educacionais brasileiros, principal-
mente em relação aos modelos pedagógicos vigentes, 
aos procedimentos de avaliação, a adequação das es-
colas, entre outros (FREITAS, 2008). Dentre algumas 
alternativas implantadas pelas escolas e responsáveis, 
surgiu a figura do mediador escolar. Assim, nas últi-
mas décadas, o universo da mediação escolar passou a 
ocupar espaço em diferentes contextos na Educação. 
Há três formas principais de atuação dos mediadores: 
mediador de conflitos, professor como mediador e 
profissionais das áreas de saúde e educação como 
mediadores pedagógicos de uma criança. Geralmente, 
a função de mediador é exercida por profissionais 
diversos da área de Educação e Saúde. Contudo, é 
muito comum atualmente, encontrar convites para 
mediação nos corredores de faculdades buscando es-
tudantes de graduação de Psicologia, Fonoaudiologia 
e Pedagogia, assim como nas redes sociais. Muitos 
destes convites ocorrem por afinidade – um mediador 
opta por chamar alguém conhecido, em quem confie 
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para “assumir” a mediação da criança pela qual ele 
era responsável – e não por conhecimento teórico-
prático do estudante de graduação. Este, por sua vez, 
aceita o convite e acaba se aventurando e experi-
mentando formas de realizar esse trabalho. Os novos 
mediadores se deparam com dúvidas relacionadas 
com as atividades que pretendem desenvolver, com a 
delimitação da sua atuação dentro do ambiente esco-
lar e com as expectativas dos responsáveis, dos 
professores e de outros funcionários da escola. É 
possível encontrar ainda, nas redes sociais, grupos de 
mediadores trocando atividades e organizando even-
tos para compartilharem experiências, para estudarem 
sobre os diagnósticos apresentados pelas crianças 
com as quais eles trabalham e, principalmente, ten-
tando sistematizar seu trabalho. Na busca de esclarec-
imentos sobre essa nova função, percebe-se que há 
poucos estudos que apontam para o alcance das ati-
vidades pedagógicas desenvolvidos pelos mediadores 
escolares e para as novas relações que se estabelecem 
na presença dessa pessoa na sala de aula. A partir des-
sas considerações este estudo, baseado na Teoria da 
Subjetividade de González Rey, tem como objetivo 
compreender a atuação de mediadores em escolas do 
Rio de Janeiro. Para isto, pretende-se conhecer tanto o 
discurso dos mediadores sobre as atividades desen-
volvidas, quanto o discurso da família e da escola 
sobre a mediação escolar. O estudo vem sendo desen-
volvido em três escolas particulares de diferentes 
zonas do município do Rio de Janeiro, zona sul, oeste 
e norte regiões que possuem algumas diferenças mar-
cantes entre si. Estão sendo concluídas entrevistas 
semiestruturadas com os participantes do estudo (me-
diadores, professores e diretores da escola, e um fa-
miliar da criança assistida pelo mediador). As entre-
vistas têm como eixos norteadores: a mediação 
escolar, o mediador escolar, a relação mediador-
criança, a relação mediador-família, a relação medi-
ador-escola. As análises de conteúdo feitas sobre as 
entrevistas já realizadas apontaram como eixos de 
análise: a mediação escolar (subeixos: atividades do 
mediador escolar; avaliação do desempenho infantil; 
mediação e educação inclusiva; e relação com outros 
mediadores), a relação mediador-criança, a relação 
mediador–professores e a relação mediador–escola–
família (subeixos: a solicitação de inclusão, a con-
tratação de mediadores, a gestão direção-professores–
mediação–família e conflitos entre escola e família). 
Essas primeiras análises mostraram que os entrevista-
dos entendem a mediação como uma atividade im-
portante para a inclusão de crianças com necessidades 

educacionais especiais. Assim, o mediador aparece 
como uma ponte entre o aluno e o conteúdo escolar, a 
forma que existe para esse aluno se desenvolver. Os 
mediadores relataram ter boa afinidade com as cri-
anças mas, entre as dificuldades que enfrentam, apon-
taram o relacionamento com as famílias e o fato de 
não poderem participar dos conselhos de classe e re-
uniões na escola. Já as famílias reconhecem que há 
uma aceleração no desenvolvimento e adaptação es-
colar da criança a partir do trabalho do mediador, 
apesar de algumas considerarem como ponto negativo 
da mediação a falta de uma formação específica para 
os mediadores.  
Palavras-chaves: Mediação escolar, inclusão social, 
escola, famílias. 
  
Vulnerabilidade a Desastres em contextos ur-
banos: um campo de atuação em psicologia social 
comunitária 

Janaína Rocha Furtado 
Antônio Edésio Jungles 

Marcos Baptista Dalmau 
Centro Universitário de Estudos e Pesquisas sobre 

Desastres - Universidade Federal de Santa Catarina 
 
Nos últimos anos, tornou-se frequente o registro de 
desastres ambientais no Brasil, evidenciando os diver-
sos municípios que sofrem com os eventos decor-
rentes de ameaças naturais. Os riscos de desastre são, 
contudo, resultados de ações e decisões políticas 
adotadas nos territórios. Portanto, não são condições 
"naturais" dadas a priori por eventos imprevisíveis, e 
sim produzidas por meio de processos sociais que 
mediam a relação das pessoas com o ambiente. Em 
contextos urbanos, a vulnerabilidade a desastres deve 
ser compreendida como processo e produto das con-
dições desiguais de ocupação da terra urbana e dos 
direitos à cidade.  
Relaciona-se, ainda, a vulnerabilidade aos desastres, 
aos modelos de desenvolvimento socioeconômicos 
baseados na dominação e escassez dos recursos ambi-
entais, no consumo excessivo de bens e serviços e na 
exploração do trabalho. Neste âmbito, a vulnerabi-
lidade social e vulnerabilidade a desastres se entre-
tecem de forma a tornar necessário o debate sobre 
como estes processos de vulnerabilização aos de-
sastres se constituem e, fundamentalmente, a quem se 
destinam e a quem servem as regulações, políticas e 
programas com escopo de redução e mitigação dos 
riscos nas cidades. 
Villaça (1998) salientou que a segregação dos grupos 
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sociais no espaço urbano é responsável por manter as 
desigualdades sociais existentes. Legitimada pelo Es-
tado, tal segregação confere diferentes possibilidades 
de deslocamento, de consumo, de trabalho, de lazer, 
de habitabilidade, de organização social e de acesso a 
bens e serviços. Assim sendo, a cidade não é um todo 
homogêneo, indiferenciado, cujos processos se 
desenvolvem aleatoriamente. São, pelo contrário, 
produzidas por escolhas políticas, determinadas mais 
fortemente por alguns agentes sociais, provocando 
tensões e conflitos entre os grupos. Neste sentido, em 
cada parte da cidade observam-se modos de vida 
diferentes e, também, diferentes localizações, in-
terações entre riscos e maneiras de enfrentá-lo. 
Os estudos sobre vulnerabilidade a desastres têm sido 
desenvolvidos desde a década de 80, mais amplamen-
te adotados na década de 90, a partir da análise de 
desenvolvimento dos países e da crítica a ênfase 
tecnocentrista que vigorava nos estudos sobre “haz-
ards” (FRERKS et al., 2011). Trazia-se para a re-
flexão, o entendimento dos diferentes fatores e aspec-
tos sociais e políticos relacionados à produção do 
risco de desastres e a necessidade de capacitar pes-
soas para fazer o enfrentamento aos mesmos.  
Percebia-se que buscar intervir sobre as ameaças se 
apresentava pouco eficaz, mesmo com o avanço 
tecnológico disponível.  As estratégias de redução de 
riscos de desastres centraram seus esforços, então, na 
minimização das vulnerabilidades, estimulando pro-
jetos para ampliar as capacidades de enfrentamento 
dos grupos e comunidades. Entretanto, disseminaram-
se iniciativas pontuais com o intuito de ampliar a per-
cepção de riscos de desastre, erradicar o risco das 
comunidades, ou descolá-lo de todas as demais prob-
lemáticas urbanas que o constituem, ratificando os 
discursos de que o problema dos desastres está na 
falta de percepção de riscos por parte dos moradores.  
Após seis anos trabalhando como psicóloga em pro-
jetos voltados à redução de riscos de desastre no Bra-
sil, em projetos de abrangência nacional, propõe-se 
como objetivo deste trabalho refletir sobre os de-
sastres e vulnerabilidade em contextos urbanos, a par-
tir das metodologias existentes para mapeamento de 
riscos e das estratégias de mobilização comunitária 
para redução de riscos. Objetiva-se, ainda, apresentar 
os discursos dos moradores de áreas com risco de 
desastres sobre a cidade que vivenciam. Por fim, ar-
ticular estas análises à prática da psicologia social 
nesta área.  
Sabe-se que os desastres não se limitam a camadas 
sociais específicas, é evidente, contudo, que estes 

eventos incidem mais fortemente sobre as camadas 
mais pobres da população, gerando danos, prejuízos e 
sofrimentos, os quais demoram a superar. Muitas 
vezes, a preocupação urgente de salvaguardar a vida 
das pessoas atingidas pelo desastre se sobressai à ne-
cessidade de proteger outros direitos importantes, que 
nem sempre são garantidos. O discurso que enfatiza a 
proteção à vida sob quaisquer circunstâncias, com 
base na Constituição Brasileira e outros instrumentos 
legais, não está agregado, muitas vezes, às condições 
dignas nas quais a vida deve ser mantida. Ainda é fato 
comum no país a retirada forçada das pessoas de suas 
moradias, a realocação em abrigos provisórios inade-
quados e a inexistência ou insuficiência de in-
formação de como e quais procedimentos serão 
adotados para responder ao evento, recuperar a co-
munidade afetada ou reduzir os riscos a que está 
exposta.   
Apesar das importantes mudanças no cenário brasilei-
ro com relação à construção de políticas públicas para 
redução de risco, e a estruturação do sistema de 
proteção nacional, é escassa a bibliografia nacional 
sobre o tema e poucos os espaços permanentes de 
debate sobre o assunto, o que torna ainda mais rele-
vante discutir sobre os aspectos sociais dos desastres, 
popularmente ditos naturais, e o desenvolvimento de 
uma práxis em psicologia nesta área. Práxis voltada à 
proteção ampliada de diretos no contexto das cidades. 
Palavras-chave: vulnerabilidade; desastres; psicolo-
gia. 
 
A institucionalização da infância no início do sécu-
lo XX: dados oficiais 

Carolini Cássia Cunha 
Francisco Teixeira Portugal 

Universidade Federal do Rio de Janeiro 
 

Um “espetáculo contristador”, é a descrição do Rio de 
Janeiro pelo Ministro da Justiça em 1901. A razão 
deste cenário seria o “número incalculável de 
menores vagabundos e viciosos” que circulavam pela 
capital brasileira. Para o Ministro seria necessária a 
criação de locais de internação para estas crianças que 
enfeavam o Rio de Janeiro. Em 1902 o relatório do 
Ministério da Justiça argumenta que a preocupação e 
esforços empreendidos para o embelezamento e 
reformas da cidade do Rio de Janeiro, deveria vir 
acompanhada de igual esforço para a construção de 
locais adequados para o recolhimento da infância 
desviante.  
Neste momento não havia espaços distintos para a 
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internação exclusiva das crianças desvalidas e vicios-
as, os “menores”. Os mesmos ficavam detidos, com 
adultos, na Casa de Detenção ou na Casa de Correção, 
destinadas à apreensão daqueles que aguardavam a 
sentença judicial, e daqueles em cumprimento de 
pena, respectivamente. 
Este panorama nos permite introduzir o tema deste 
texto, nascido do processo de desenvolvimento do 
projeto de pesquisa em doutorado em Psicologia. O 
objetivo da pesquisa é mapear os discursos de intelec-
tuais acerca da internação de crianças infratoras entre 
1900 e 1927. Período escolhido por compreender um 
momento histórico de consolidação e expansão da 
política de institucionalização da infância desviante. 
Abordaremos os relatórios do Ministério da Justiça e 
Negócios Interiores produzidos no período. Tais doc-
umentos trazem elementos importantes para pensar a 
problemática da infância tutelada ou aprisionada pelo 
Estado. Os relatórios escolhidos para leitura foram 
dos anos de 1900, 1901 e 1902, 1923 e 1927. Sendo 
os três primeiros anos importantes pela criação de 
instituições de internação para menores de idade, o 
ano de 1923 pela criação do Juízo de Menores e, fi-
nalmente, 1927 por encerrar o nosso período e ser o 
ano da criação do Código de Menores, marco legisla-
tivo na história da infância brasileira. 
No relatório referente ao ano de 1900 o Ministro da 
Justiça aponta a ausência de locais adequados para 
“prisão disciplinar imposta aos menores vadios e 
vagabundos”. No ano anterior, 1899, haviam sido 
efetuadas 2.078 prisões de crianças e jovens em um 
universo de 11.632 prisões, o que representa cerca de 
18% dos presos. Este percentual atingiu 15,5%, em 
1900, sem que houvessem “células apropriadas e em 
número suficiente [...] estes se acumulam ás dezenas 
em um ou dois cubículos pouco higiênicos, onde se 
pervertem e se inutilizam de todo”. 
Criada em dezembro de 1899, a Escola Quinze de 
Novembro passa a ser parcialmente subsidiada pelo 
Estado em dezembro de 1900, disponibilizando, em 
contrapartida, vinte e cinco vagas destinadas para cri-
anças sentenciadas pelo juiz criminal ou apreendidas 
pela polícia. No ano seguinte, mais doze vagas são 
destinadas ao Estado. Em 1902 a instituição recolheu 
114 crianças, tendo passado inteiramente ao controle 
do Estado. Neste mesmo ano é criada a Colônia Cor-
recional Dois Rios, que passou a funcionar efetiva-
mente em 1903. Esta instituição, reconstruída sobre 
uma antiga penitenciária abandonada, propunha-se a 
“regenerar transviados sociais”, adultos e crianças. 
Mais à frente na história, em 1923, é promulgado o 

“regulamento da assistência e proteção aos menores 
abandonados e delinquentes”. Esta legislação cria o 
Juízo de Menores, instância da justiça dedicada ex-
clusivamente à infância transviada, e o Abrigo de 
Menores, local provisório para os abandonados e “de-
linquentes” até que tivessem destino definitivo. Este 
estabelecimento teria, de acordo com o decreto, 
seções separadas para abandonados e “delinquentes”. 
O primeiro juiz a ocupar o Juízo de Menores foi José 
Candido de Albuquerque Mello Mattos, jurista re-
sponsável pela elaboração do Código de Menores 
promulgado em 1927, primeira legislação ampla no 
Brasil a regular todos os assuntos concernentes a 
infância desviante. Os dados referentes às apreensões 
realizadas em 1923 encontram-se incompletos no 
relatório. 
Por fim, em 1927 é possível ver a atuação do Juízo de 
Menores, responsável pelo encaminhamento de 1.579 
jovens a destinos variados, principalmente o Abrigo 
de Menores e o Patronato Agrícola, mas também o 
Corpo de Bombeiros Nacionais e Praça da Polícia 
Militar. Este número não inclui aqueles mantidos na 
Colônia Correcional Dois Rios, Casa de Correção e 
Casa de Detenção, cujos números não são divulgados 
neste relatório, constando apenas a informação de que 
na Casa de Detenção havia ainda a manutenção de 
adultos e crianças sem separação. 
Devemos ressaltar que a infância objeto de institu-
cionalização pelo Estado era especificamente aquela 
que perambulava pelas ruas, cometia infrações e/ou 
não tinha meios de subsistência. Tal seletividade 
atingia claramente a infância empobrecida. As demais 
crianças deveriam ser moldadas pela instituição 
família. Tal reivindicação coadunava com o interesse 
do período em construir uma nação forte e moralmen-
te higienizada. 
Neste panorama da história da infância institucio-
nalizada no Brasil, pode-se perceber o desenvolvi-
mento da noção de que adultos e crianças deveriam 
permanecer separados em instituições prisionais e o 
empreendimento de esforços para tratar esta questão 
em instâncias distintas. Quadro geral capaz de for-
necer subsídios para discussões acerca da temática. 
Palavras-chave: história da infância, criminalidade, 
Rio de Janeiro. 
Órgão financiador: CAPES. 
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As avós de Copacabana cuidadoras de netos. 
 

Fátima Maria Azeredo Melca 
Leila Sanches de Almeida 

Universidade Federal do Rio de Janeiro 
 

A família é a instituição mediadora entre o sujeito e a 
sociedade. Contém o sujeito e é seu principal agente 
de socialização. Na contemporaneidade, mudanças 
nas esferas política, econômica e social geraram for-
mas múltiplas de família e novas questões. A concil-
iação da maternidade com o trabalho fora do lar é, 
entre outros, um grande desafio para a mulher da 
classe média. É necessário encontrar uma solução 
relativa aos cuidados de filhos pequenos. Tendo em 
vista essas considerações, este estudo, baseado na 
Rede de Significações investigou, em um primeiro 
momento, as concepções sobre cuidados infantis em 
famílias cariocas. Participaram da pesquisa 68 su-
jeitos da classe média, de ambos os sexos e maiores 
de idade. Os participantes residiam nas Zonas Sul 
(23), Norte (25) e Oeste (20) do município. Para a 
coleta de dados, foi aplicada uma entrevista semi-
estruturada com os seguintes eixos norteadores: con-
ceito de família, divisão de tarefas, papéis familiares, 
cuidados dos filhos, educação, trabalho, lazer e 
relações familiares. As entrevistas eram gravadas e, 
uma vez transcritas, foram submetidas à análise de 
conteúdo. Todos os entrevistados consideraram que a 
mãe é a figura ideal para os cuidados da criança pe-
quena. Há o predomínio da concepção de que os 
cuidados infantis são inerentes à figura materna, ex-
pressando a naturalização do cuidado e do amor 
materno, de modo que a socialização primária da cri-
ança deve ser tarefa exclusiva da família. Assim, cir-
cunscrita à família, surgiu na fala de 38% dos entre-
vistados a figura da avó como alternativa ao cuidado 
materno. Essa demanda pela figura da avó levou ao 
desenvolvimento de um segundo estudo que teve co-
mo objetivo compreender o que é ser uma avó 
cuidadora e os efeitos percebidos em si e em suas 
vidas pelo compartilhamento dos cuidados infantis 
com a filha ou nora que trabalham. Participaram do 
estudo 13 avós da classe média, que tinham até 72 
anos de idade, moradoras do bairro de Copacabana. 
Foi realizada uma entrevista semiestruturada com as 
participantes que tinha como eixos: envelhecimento, 
família, cuidados infantis e avós cuidadoras. As avós 
cuidadoras eram aposentadas, apesar de três terem 
retornado às suas atividades profissionais. Dez delas 
interromperam algumas atividades para cuidarem dos 

netos. Elas respondiam pelos cuidados de 19 netos. 
Seus netos tinham entre zero e seis anos de idade. Em 
relação ao local de cuidados, 10 netos iam para a casa 
das avós, seis ficavam em suas casas e três moravam 
com as avós. Duas avós cuidavam em tempo parcial e 
uma cuidava, diariamente, nos horários que lhe era 
possível. A análise de conteúdo das entrevistas 
revelou ainda que as avós cuidavam da alimentação, 
higiene, lazer e, em alguns casos, dos deslocamentos 
dos netos para as instituições de educação infantil. 
Quanto à decisão de compartilhar os cuidados, dez 
avós revelaram que isso já era esperado, sempre foi 
assim na família. Onze delas também haviam tido o 
apoio de suas mães, que cuidavam dos seus filhos 
pequenos, para que elas pudessem trabalhar. As avós 
disseram estar muito felizes por cuidarem dos netos, 
apesar de acharem cansativo. Mas isso se tornava 
possível porque era um compromisso datado, pois os 
netos crescem e elas contavam com apoio, fosse do 
marido ou da própria mãe e de uma empregada ou 
babá. Elas se retratavam como idosas engajadas so-
cialmente, solidárias com suas famílias, atentas ao 
envelhecimento saudável e com projetos de vida. 
Consideravam ter se tornado avós um acontecimento 
maravilhoso em suas vidas. Referiam-se ao amor que 
sentiam pelos netos como incomensurável. Os netos 
são objeto de um amor imenso e, muitas vezes, con-
siderado maior que os já vividos anteriormente. Vi-
mos que cuidar dos netos pode trazer um sentimento 
de renovação ao velho, graças ao afeto, às emoções, 
aos sentidos emergentes. Pode fazer com que se es-
queça da velhice. Afinal, os netos trazem a presença 
do novo para os idosos. Contudo, é difícil para um 
idoso cuidar de uma criança em tempo integral, mes-
mo com suporte social. A questão do envelhecimento 
foi abordada pelas avós e, apesar da variedade de re-
spostas, prevaleceu que elas não se fixavam em suas 
idades cronológicas, preferindo ressaltar sua quali-
dade de vida. Se o compartilhamento dos cuidados 
dos filhos com as avós é desejado pelas famílias e têm 
boa receptividade e traz benefícios às avós, é 
necessário que as mães possam dividir melhor o tem-
po de cuidados dos filhos com essas idosas. Torna-se 
importante a implementação de políticas que flexibil-
izem o desempenho de atividades e o horário de tra-
balho das mulheres que têm filhos em idade pré-
escolar, de modo que as mães trabalhadoras possam 
ampliar seu tempo de permanência em casa com os 
filhos. 
Palavras-chaves: Cuidados infantis, família, avós, 
Copacabana. 



Anais	  do	  VIII	  Encontro	   Regional	  Rio	  de	  Janeiro	   da	   	  
O	  psicólogo	   	  

35	  

Universidade	   Federal	  do	  Rio	  de	  Janeiro,	  5,	  6	  e	  7	  de	  novembro	   de	  2014	  –	  ISSN:	   	  
	  

	  

	  

Novas conjugalidades na cidade: o discurso mas-
culino sobre a coabitação  

Rafael Luiz Marques de Abreu  
Leila Sanches de Almeida 

Universidade Federal do Rio de Janeiro 
 
O contexto social contemporâneo apresenta novos 
modelos familiares e conjugais. Transformações cul-
turais, sociais e econômicas se refletem nas relações 
conjugais, em suas representações e práticas. Conse-
quentemente, grande parte das expectativas e de-
mandas dirigidas aos parceiros nas relações conjugais 
também mudaram, por fatores diversos, como o tra-
balho feminino, a separação sexualidade-reprodução, 
entre outros. Este estudo de casos teve como objetivo 
conhecer, a partir da Teoria da Subjetividade de Gon-
zález Rey, o que homens falam sobre as posições que 
ocupam e que lhes são atribuídas em uma relação 
conjugal estável, com coabitação. Participaram do 
estudo quatro homens, com idades entre 25 e 40 anos, 
moradores da zona sul da cidade do Rio de Janeiro. 
Para a coleta de dados foi realizada uma entrevista 
semiestruturada que tinha como eixos norteadores: 
imagem masculina, relações afetivo-sexuais, fideli-
dade e trabalho. Uma vez transcritas, as entrevistas 
foram submetidas à análise de conteúdo. Todos os 
entrevistados consideraram que a relação conjugal se 
organiza em torno da figura do homem como 
provedor e é assim que se posicionam. De fato, estu-
dos sobre masculinidades evidenciam que a constitui-
ção da masculinidade tradicional é pautada em uma 
relação direta com o trabalho, o sustento da família, 
bem como com a afirmação da sexualidade através da 
virilidade (Badinter, 1993; Nolasco, 1993; entre out-
ros). Os homens também falaram que as mulheres 
buscam na relação de coabitação a segurança de um 
provedor e esperam que o companheiro seja românti-
co, carinhoso e sensível. Esse discurso masculino, de 
que as mulheres lhes posicionam como provedores, 
de fato caracterizou as falas das mulheres que partici-
param dos estudos sobre conjugalidades conduzidos 
por Féres-Carneiro (1997; 1998) e Féres-Carneiro e 
Ziviane (2009). Portanto, é um discurso comum a 
ambos os sexos. Tem-se, assim, que a representação 
do homem enquanto provedor é compartilhada so-
cialmente, está presente na subjetividade social, con-
sequentemente integrando o processo de constituição 
da subjetividade individual. Quanto ao que os homens 
esperam do relacionamento conjugal, eles disseram 
buscar uma mulher disponível, que satisfaça suas ne-
cessidades e lhes cuide. Nolasco (1993) e Wang, 

Magalhães e Jablonski (2006) consideraram a falta de 
preparo dos homens para a vida doméstica solitária 
como sendo oriunda de sua criação. As falas de nos-
sos entrevistados relativas à sexualidade e fidelidade 
apontaram que a infidelidade masculina é algo cultur-
almente permitido na relação conjugal. Essa permis-
são social é um reflexo do pensamento patriarcal, ma-
chista, que coisifica as mulheres como objetos a 
serem conquistados, obtidos, acumulados (Welzer-
Lang, 2001). Tal como nos estudos de Goldenberg 
(2001, 2003), observamos que apesar das trans-
formações nos papéis masculino e feminino perman-
ecem estereótipos sobre os sexos, como o do homem 
infiel e da mulher vítima, indefesa e frágil. Há a coex-
istência entre papéis tradicionais de gênero e suas 
novas representações, que incluem aspectos como a 
sensibilidade e fragilidade masculina e a independên-
cia e autonomia feminina. Quando indagados sobre 
projetos conjugais, os entrevistados disseram buscar o 
casamento. Veem a coabitação como o espaço para a 
experimentação prévia de uma vida em comum defin-
itiva. Contudo, mesmo desejando um vínculo afetivo 
duradouro, eles acreditam que uma relação conjugal 
só deve ser mantida enquanto for considerada satis-
fatória. Outra questão específica que surgiu nos dis-
cursos sobre a conjugalidade foi o trabalho feminino. 
Os entrevistados disseram não sentir dificuldade em 
não serem mais “os provedores”, embora tivessem 
expressado claramente que desejavam manter essa 
posição. Para eles, o trabalho da parceira é importante 
não apenas para a renda familiar, mas principalmente 
pelo bem-estar que lhe proporciona. Eles consideram 
sua própria renda como a mais importante para o sus-
tento da família. Enfim, as falas dos entrevistados 
mostraram que antigas demandas de comportamento 
que lhes são dirigidas pelas mulheres convivem com 
novos posicionamentos provenientes de mudanças 
sociais. Os homens se reconheceram como firmes, 
durões, trabalhadores, viris, provedores, protetores 
(características associadas aos modelos tradicionais 
de masculinidades) e afirmaram que grande parte das 
mulheres ainda os quer assim. Também se colocaram 
como sensíveis, compreensivos e capazes de ajudar 
nos problemas domésticos cotidianos, comportamen-
tos novos que eles tomam como valorizados pelas 
mulheres. Essas mudanças masculinas não ocorrem 
livres de tensões e conflitos de ordem pessoal e rela-
cional. Contudo, são transformações que distinguem 
as relações conjugais contemporâneas. Especifica-
mente quanto à coabitação, vimos que todos os entre-
vistados desejam transformá-la em casamento. A co-
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abitação significa o aprofundamento de uma relação 
sem a solidez do casamento, sendo inicialmente um 
espaço de experimentação. Representa uma abertura a 
novos valores, mas não sua predominância. As trans-
formações vivenciadas pelos homens nesse tipo de 
relação paradoxalmente continuam a reforçar as insti-
tuições do casamento e da família na nossa sociedade. 
O casamento parece estar longe de ser descartado. A 
novidade em relação à conjugalidade está em uma 
demanda dirigida à companheira: os homens querem 
ser cuidados. Eles se posicionam tanto como quem 
protege e é responsável pela família, mas também 
como alguém que precisa de cuidados. 
Palavras-chave: Conjugalidade, família, subjetivida-
de. 
 
Subjetividades pacificadas: a segurança cidadã e a 
criminalização das condutas 

Paula de Melo Ribeiro 
Universidade Federal Fluminense  

 
Tomando como fio condutor a ‘questão das drogas’ 
na atualidade, faremos um breve estudo do disposi-
tivo de produção “subjetividades criminalizáveis”. 
Para tal gostaríamos de discutir como criminalização 
das condutas tem envolvido desde as vertentes do 
direito penal até as ações das políticas ditas “sociais”. 
Da mesma forma, desejamos pensar como estes dis-
cursos de criminalização e de medo têm nos con-
stituídos enquanto sujeitos. Assim, nossa hipótese é 
que determinadas políticas de seguridade social es-
tariam funcionando acopladas à lógica penal.  
Exemplo contundente são as atuais políticas de se-
gurança pública no Rio de Janeiro que se valem do 
setor social, e do conceito de cidadania, para realizar 
uma gerência empresarial da população e da cidade. 
Dessa forma, baseados em normativas internacionais 
e por meio do conceito de “segurança cidadã”, as pol-
íticas de segurança passaram a ter como escopo a gar-
antia da lei e o enfrentamento da criminalidade como 
pressupostos ao exercício da cidadania. 
Dessa forma, o tráfico de drogas passa a ser encarado 
não mais como apenas um risco para as “famílias de 
bem”, como outrora acontecia. Na atualidade, o co-
mércio de drogas pretensamente colocaria em risco, 
através da propagação do vício ou violência, os filhos 
das famílias abastadas, mas, também, corroeria a vida 
em sociedade e sua suposta civilidade. Acredita-se, 
que tendo sua segurança ameaçada os cidadãos não 
teriam mais liberdade para exercer seus direitos fun-
damentais. Desse modo, o problema das drogas seria 

pertinente a toda a sociedade, embora de formas 
diferentes. É, então, sob essas justificativas que o 
governo do Rio de Janeiro tem centrado sua gestão 
nas políticas de segurança. 
Neste contexto, o exercício da cidadania torna-se im-
perativo, e é em nome dela que se reconhece e legiti-
ma políticas públicas de segurança como as de pacifi-
cação. Almeja-se o reordenamento das favelas, 
porque em sociedade é produzido o temor em torno 
da ideia que as favelas teriam uma realidade caótica. 
A princípio, estas ações de pacificação trouxeram 
como justificativa a criação de possibilidade para que 
populações tidas como “vulneráveis” pudessem ter 
acesso a direitos fundamentais – o “favelado” não 
teria acesso aos serviços públicos por estar sob a 
égide dos traficantes e supostamente fora do alcance 
das ações do Estado. 
 Entretanto, muito rapidamente, torna-se claro que o 
maior apelo é que estas políticas de segurança em-
baladas pelos princípios que tornam a cidade uma 
grande empresa garantem a busca de um ideal de se-
gurança em que os cidadãos teriam liberdade não para 
usufruir de direitos basilares, mas de consumir. Em 
verdade, evidencia-se que a propagada recuperação 
dos territórios pelo Estado se dá na medida em que 
este reinsere tais áreas da cidade na lógica do capital e 
do consumo. Portanto, a pacificação longe de pre-
tender acabar com o tráfico de drogas trabalha no re-
ordenamento das favelas para que estas se abram ao 
consumo de bens vindos de seu exterior. 
 A partir disso, concluímos em consonância com 
Michel Foucault (Segurança, Território e População) 
que o governo não se restringe a instituições estatais, 
este se atualiza na sociedade sendo parte constituinte 
da própria subjetividade. Com efeito, pode-se afirmar 
que as estratégias de poder presentes nos mecanismos 
de segurança – atualizados nas políticas públicas − 
são encontradas desde a sociedade civil até as formas 
de subjetivação. Dito de outra forma, a governamen-
talidade alude às práticas que compreendem tanto o 
sujeito quanto o Estado e seus instrumentos, ou seja, o 
Estado e suas políticas são apenas parte constituinte 
de uma malha de processos. Equivocar a suposta sep-
aração entre o plano político e o plano subjetivo, 
permite desvelar o quanto estas duas dimensões estão 
em constante relação, criando, a partir disso, outras 
formas de análise. Permite-nos pensar como a sub-
jetividade está em constante relação com a cidade e 
sua história e que consequentemente a psicologia ne-
cessita se apropriar destas esferas de discussão. 
Palavras-chave: Criminalização, segurança cidadã, 
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políticas sociais 
 
Memórias de fragmentos urbanos: a construção de 
dizeres-cidades em instituições com mulheres. 
 

Marilisa Travassos de Freitas  
Universidade Federal Fluminense 

 
Pretende-se, neste trabalho, narrar as memórias de 
fragmentos urbanos construídos em instituições pelas 
quais estive enquanto era estagiária de psicologia: 
hospital psiquiátrico (enfermaria de agudos feminina) 
e presídio (feminino), tornando exprimíveis experiên-
cias e embates cotidianos, em que, ao se forjar um 
corpo de pesquisadora, tecem-se narrativas. Com as 
histórias dessas mulheres, abre-se para uma discussão 
que produz dizeres-cidades com as narrativas que 
apontem para questionamentos colocados pelo modo 
como a cidade se organiza; mas a cidade não é pensa-
da como um lugar onde as coisas acontecem, como se 
os embates estivessem dados, como se as invenções 
estivessem na cidade, uma vez que se quer fazer ver 
que dizeres-cidades são esses que questionariam uma 
concepção hegemônica de cidade. O rememorar, em 
diálogo com o pensador Walter Benjamin, é pensado 
não no sentido de fazer um julgamento do passado ou 
para fazer emergir certa nostalgia, e sim ser usado na 
construção de imagens como embates, que são 
possíveis de serem questionadas por aquilo que era 
considerado banal no momento do estágio; e, que ao 
ser revisitado durante o processo de produção textual, 
reascende de outra maneira na apreensão de imagens 
enquanto lixos das memórias, sendo reutilizadas com 
outra roupagem, que faz dizer do que é importante 
agora nas urgências que se vive neste momento. 
Portanto, fazer uso das memórias possibilita entender 
como se constitui um corpo de pesquisadora, ao fazer 
com que ao olhar o passado, possa retirar dele algo 
que ainda é presente e inquietante não somente para 
este trabalho como também para a produção de outras 
narrativas que contam a respeito de experiências de 
cidade(s), de experiência do encarceramento. Rever-
bera neste trabalho uma aposta na narrativa como 
embate para contar as histórias dos envolvidos e seus 
modos de invenção de cidade; sem deixar de lado a 
configuração da urbe e seu sentido histórico. Parta 
tanto, pensa-se a experiência dessas pessoas como 
expressões de diálogos inacabados entre as suas histó-
rias e de sua “própria” cidade.  Entendendo esta in-
completude não como uma falta ou carência, mas sim 
como algo que é da própria constituição do contar 

histórias que se revezam. Na tentativa de incorporar a 
memória na produção de dizeres-cidades, a cidade 
ganha impressões que resistem à dispersão do homem 
urbano do século XXI e é embebida de sentidos que 
não são compartilhados por todos como um modo de 
estilhaçar a experiência de cidade, que parece ser da-
da em acordos silenciosos, que têm outros sentidos 
para quem não os conhece ou não os compartilha. 
Traz-se a experiência da mulher encarcerada, da pa-
ciente que levanta a bermuda, do outro. Esse outro 
também é um outro urbano, um fragmento urbano: é 
uma louca que não está na convivência (ou não deve-
ria estar, porque é perigosa), é a presidiária que por 
estar encarcerada, diz não estar na cidade. Portanto, 
pensa-se cidade(s) não como o palco de uso e fruto 
dos direitos da cidadania (não que isso não seja im-
portante), mas não se intenta vislumbrar a cidade co-
mo território da livre circulação de corpos.  E são as 
presidiárias e as pacientes de uma enfermaria de 
agudos, com suas falas e histórias que possibilitaram, 
através das memórias, colocar essa(s) cidade(s) em 
questão, uma vez que se intenta articular uma imagem 
da cidade que não seja a minha imagem, que não seja 
a imagem turística da cidade ou a imagem de quem 
vende a cidade, mas a imagem de quem está enfren-
tando uma cidade a partir da sua condição que foi 
forjada tecnicamente em laudos psiquiátricos ou pare-
ceres do sistema prisional. 
Palavras-chaves: Memória, Mulheres, Narrativas, 
Dizeres-Cidades. 
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EIXO III: INTERVENÇÕES SOCIAIS EM TERRITÓRIOS URBANOS E TRANSFORMAÇÃO SOCIAL

Abordagem social e população em situação de rua: 
experiências do município de Resende-RJ na con-
strução de uma política de acolhimento 

 
Thiago Guimarães Grangeiro 

Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos 
Humanos de Resende 

 
O Brasil vem apresentando duas tendências de forças 
coercitivas impedindo a ampliação da cidadania da 
população de rua: de um lado, há a passagem de um 
estado de intolerância implícita para uma intolerância 
explícita, intensificando a prática pública de truculên-
cia na eliminação dessa população vulnerável, nisso 
convergindo as ações do Estado e a de grupos organi-
zados por meio de ações soturnas, violentas e até 
homicidas. 
De outro, eleva-se o clamor de algumas classes para 
que o governo retroceda sua interlocução, com foco 
nos direitos humanos, com os que estão em situação 
de rua para substituí-lo pelo foco da segurança públi-
ca, na qual o grupo torna-se fonte de ameaça à ordem 
pública ao invés de ser entendido como ameaçado por 
esta. Entretanto, observamos casos em que a expulsão 
não procura uma justificativa de solução urbanística e 
deixa evidente a simples aversão ao estranho que o 
morador da rua representa à ordem instituída. 
Debruçarmo-nos, neste artigo, sobre uma ferramenta 
que pode tomar qualquer uma das faces descritas 
acima: a abordagem social. Discutiremos aqui, o 
esforço dessa Secretaria na construção e de uma 
metodologia de trabalho que propõe a abordagem 
como primeiro passo na direção do que é objetivo 
comum aos equipamentos do Sistema Único de As-
sistência Social: a segurança de acolhida. 
Utilizaremos como base o conhecimento acumulado 
nas experiências de abordagens realizadas pela equipe 
do Centro de Referência Especializado para Popu-
lação em Situação de Rua no período de agosto de 
2009 a dezembro de 2011 em contraste com os dados 
oficiais do Ministério do Desenvolvimento Social e 
Combate à fome. Neste espaço também discutiremos 
o território de abordagens e as relações que nele se 
estabelecem dando vida a diferentes modos de viver 
nas ruas. 
A cidade é para o grupo, o espaço de provisão mí-
nimo das necessidades. Perversamente, a cidade tam-
bém é o local de sua rejeição e recriminação, dia a 
dia, negando-lhe uma vida privada e coletiva dignas. 

A experiência vivida, de sofrimento e privação traz, à 
pessoa em situação de rua, a memória da construção 
social da sua inferiorização. Em uma sociedade vio-
lentamente intolerante à diferença, a experiência de 
rua deixa gradativamente de ser uma experiência de 
sofrimento, para ser uma situação de risco e inse-
gurança (DE LUCCA apud VALÊNCIO & OUT-
ROS, 2008). 
A complexidade que engendra os fatores causais e 
processos de manutenção da vida nas ruas requer 
ações diferentes do recolhimento compulsório de pes-
soas, ou da desterritorialização dessas pessoas. O tra-
balho com população em situação de rua exige 
abordagem processual e o estabelecimento de 
relações de confiança e o que sabemos não provocar 
nenhum efeito imediato e (ou) midiático. Requer ain-
da, ações multidisciplinares e intersetoriais entre 
saúde, assistência social, educação, cultura, esporte e 
lazer e habitação. 
Dessa forma, as experiências de abordagem social do 
município de Resende-RJ vão para além de uma con-
tagem fria do quantitativo de pessoas em situação de 
rua. É essencial que estas abordagens não se caracter-
izem por instrumentos de vigilância, controle e co-
erção e sim, como ferramenta de proteção social. As 
abordagens têm sido estratégia essencial no estabelec-
imento de vínculos com a população em situação de 
rua no município. Respeitando sua condição de vul-
nerabilidade, sua privacidade e valorizando a rua co-
mo seu território - o espaço onde sua existência ganha 
diversos contornos - o acesso ao universo do “povo da 
rua” torna-se possível. 
Palavras-chave: população em situação de rua, as-
sistência social, abordagem social. 
 
Considerações do marxismo e da Psicologia Histó-
rico-Cultural para a compreensão da violência. 
 

Mariana Lins e Silva Costa 
Sonia Mari Shima Barroco 

Universidade Estadual de Maringá 
 
O presente ensaio tem como tema a apresentação da 
concepção de violência segundo os pressupostos 
marxistas. Objetivamos desconstruir a tese biologi-
cista que naturaliza as condutas violentas e estigmati-
za os homens que dela são vítimas e/ou protagonistas. 
De acordo com a tese marxiana de que os fatos e 
fenômenos da realidade são resultado de múltiplas 
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determinações – sendo o fator econômico o que se 
afirma em última instância – a violência deve ser ana-
lisada para além da aparência imediata de que alguém 
é violento por ter nascido assim ou herdado um gene 
de seus pais e parentes. Investigar a essência – estru-
tura e dinâmica - da violência significa buscar na real-
idade concreta sua gênese, superando as dicotomias 
que marcam a Psicologia, enquanto ciência e 
profissão. Com isso refutamos a concepção biologi-
cista do desenvolvimento humano, segundo a qual as 
condutas humanas são resultado de um imperativo 
genético. Defendemos, portanto, a tese vigotskiana da 
Formação Social da Mente que postula, entre outras 
coisas, que o comportamento humano é formado nas 
relações que o homem estabelece socialmente, medi-
ante a apropriação dos bens culturais que a humani-
dade já produziu. O homem se humaniza na relação 
que estabelece com seus pares; se torna violento a 
partir daquilo que a sociedade, como mediadora entre 
o homem singular e o gênero humano, o possibilita ou 
limita. A violência, segundo o marxismo, é material e 
objetiva, construída nas relações que os homens es-
tabelecem entre si em uma sociedade de classes. Des-
sa forma, apoiados nos postulados teórico-
metodológicos do marxismo e da Psicologia Histó-
rico-Cultural, compreendemos a violência que se 
manifesta em nossos dias, que permeia nossas 
relações, como resultado de uma organização social 
para produção que é estruturalmente violenta e ex-
cludente. Afirmamos com isso que a violência não é 
intrínseca ao homem, mas ao capitalismo, ou ainda, às 
sociedades divididas em classes sociais antagônicas. 
Desse modo, a superação da violência não passa pela 
conscientização de cidadãos ou pela educação escolar, 
como ventilam algumas propostas que individualizam 
esse problema, retirando-o da esfera social e locali-
zando-o nos sujeitos singulares. Para o marxismo, a 
violência será superada à medida que forem su-
perados os mecanismos sociais que a produzem, ou 
seja, quando a sociedade capitalista de classes for 
suplantada, quando não houver mais necessidade de 
defender a propriedade privada. Ainda, entendemos 
que a violência, em uma perspectiva dialética, não é 
elemento negativo puramente, é também meio para a 
transformação, a parteira do novo, instrumento para a 
superação de velhas estruturas que sinaliza a neces-
sidade de transformação estrutural e também nas 
relações cotidianas. Por fim, os postulados de Marx e 
Engels indicam dois caminhos ao trabalho da Psico-
logia: 1) a violência não é dos homens e sim das 
relações sociais para produção – ninguém nasce vio-

lento; 2) o enfrentamento à violência é também o en-
frentamento às condições de exploração, miséria e 
desigualdade que se acirram. A partir da instrumen-
talização teórica e conceitual sobre a violência o 
psicólogo tem condições de criar alternativas que 
visem enfrentar, em seus campos de atuação, a 
violência que permeia as relações entre os homens. 
Os homens que constroem as relações de violência 
são os mesmos que tem condições para superá-las. 
Para isso, no entanto, é preciso que a posição de su-
jeitos ativos na construção da História seja conquista-
da, como se mostrou possível nas Jornadas de Junho 
de 2013.  
Palavras-chave: Violência; Psicologia; Marxismo.  
 
Narrativas urbanas, grafite e pós-modernidade 
 

Leonardo Perdigão Leite 
Universidade do Estado do Rio de Janeiro 

Pedro Jorge Lo Duca Vasconcellos 
Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro 

UNIRIO 
 
O presente trabalho visa demonstrar de que maneira 
os grafites se enquadram nos modos de narração e 
construção de laços de sociabilidade da sociedade 
pós-moderna. Segue-se, neste ponto, o pensamento do 
filósofo italiano Gianni Vattimo e sua obra intitulada 
A sociedade transparente(1987). Neste livro, Vattimo 
questiona o pensamento outrora dominante de uma 
história universal e evolutivamente linear, caracterís-
ticas do pensamento moderno. Na sociedade contem-
porânea, ou pós-moderna, o filósofo propõe que 
pensemos na figura fragmentada de um mosaico de 
narrativas em que prevalece não uma história absoluta 
e teleológica, mas histórias locais de grupos antes 
vistos como subculturas. Com a difusão e acessi-
bilidade aos diversos meios de comunicação, vislum-
bra-se a emergência de vozes outrora silenciadas pelo 
status quo oficial, permitindo a materialização das 
várias weltanschauung (visões de mundo) dos grupos 
sociais na contemporaneidade. Ademais, na esteira do 
pensamento nietzschiano, o filósofo torinense afirma 
que a disseminação dessas vozes – agora desafiadoras 
daquelas outrora estabelecidas e totalitárias – não 
procura mais apresentar a história por meio de fatos 
concretos de um saber legítimo, mas através de fábu-
las que permitam a visualização e despertem o 
imaginário desses grupos sufocados. Assim, a socie-
dade pós-moderna seria aquela em que existem tantas 
narrativas locais quanto, na expressão de Michel 
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Maffesoli (1987), tribos urbanas. Contra a racionali-
dade objetiva de uma história linear e sem percalços, 
a pós-modernidade seria o locus privilegiado para a 
catarse das imagens como meio de produção de um 
imaginário local e tribal. E o grafite funcionaria como 
uma ferramenta privilegiada desse período vertigi-
noso e fragmentário. Além disso, o trabalho visa 
mostrar a mudança que ocorreu em relação ao grafite 
- outrora marginal - quando este é absorvido pelas 
instituições museais e pelo mercado de arte. Esse fato 
traz à tona uma discussão acerca da conceituação da 
arte e das alcunhas que são criadas como "arte popu-
lar" – situada como menor, algo da "baixa" cultura – e 
das "grandes" obras e mestres, localizados na "alta" 
cultura, normalmente, representada pelo modelo 
tradicional de museu. Podemos notar assim, que o 
grafite dos dias de hoje adquire uma faceta instituci-
onal e outra que se conserva "marginal". A primeira é 
vinculada ao fazer artístico destinada a galerias, ex-
posições e trabalho com financiadores – como desen-
hos determinados por esses fomentadores em muros 
previamente determinados. A segunda faceta do 
grafite – o "marginal"– é vinculada ao fazer artístico 
mais livre, ou seja, aquele onde o grafiteiro tem mais 
liberdade de criação e de escolha, tanto dos desenhos 
quanto dos muros. Essa característica "marginal" é a 
responsável pela criação de vínculos dos habitantes de 
um bairro nesse local. Ou seja, é esta manifestação 
que faz com que as pessoas locais possam contar suas 
histórias através dos muros e criar afetos. É essa 
ligação afetiva imediata com o território que serve de 
base para a formação da memória coletiva, pois a 
emergência de uma multiplicidade de pequenas ideo-
logias – resultante da dispersão das narrativas moder-
nas – afeta diretamente as formas de viver em grupo, 
com suas participações coletivas que se cristalizam no 
presente. O grafite pode ser entendido como uma 
operação de reconquista do território urbano, movido 
contra as regulamentações administrativas e a urban-
ização excludente do capital. São manobras de guer-
rilha urbana. Desta forma, as cidades passam a possi-
bilitar outras formas discursivas que contrariam a 
imagem oficial da mesma. O grafite atua como uma 
dessas ferramentas discursivas que conta diversas 
histórias não oficiais, nos termos de Vattimo. De 
acordo com Peixoto (2013), esses fenômenos sen-
soriais, principalmente visuais, são capazes de 
adquirir um valor emblemático e de gerar significados 
sociais, fundadora de novas sociabilidades e senti-
mentos identitários. Os grupos, portanto, possuem 
estreita relação com sua base territorial, e o grafite é 

uma das expressões que materializam esse vínculo 
afetivo e sentimento de pertencimento a um território. 
Ao se expressar, o grupo delimita seu território e, as-
sim, confirma sua existência. Compreendemos neste 
trabalho que o graffiti é uma ferramenta de formação 
identitária que se utiliza dos espaços públicos para 
manifestar uma série de sentimentos de pertencimento 
dos indivíduos. Sendo assim, é possível verificar uma 
mudança no imaginário social dos habitantes sobre o 
conceito de arte e uma forma de resistência aos jogos 
culturais impostos pelas grandes instituições de cultu-
ra, grande mídia - com a televisão e o rádio que exi-
bem programas que em sua maioria não levam em 
conta o desejo das pessoas. 
Palavras - Chave: Grafite – Cidade – Identidade – 
Arte Urbana  
Órgão financiador: CNPq. 
 
Ateliê Lúdico e Expressivo: um lugar para a cri-
ança em acolhimento institucional 
 
 

Denise Martins da Luz 
Sonia Elisabete Altoé  

Fernanda Hermínia Oliveira Souza 
Leandro França Pacheco 

Universidade Estadual do Rio de Janeiro 
 
Este trabalho tem como objetivo apresentar uma re-
flexão sobre um dispositivo clínico institucional reali-
zado com crianças em situação de acolhimento insti-
tucional, vivendo temporariamente em estabelecimen-
tos da rede de proteção social.  
A doutrina de proteção integral, regularizada pelo 
Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), Lei nº 
8.069, que entrou em vigor em 13 de julho de 1990, 
trouxe alterações nas medidas previstas no revogado 
Código do Menor (Lei 6697/79). O Estatuto reflete 
uma mudança de concepção em relação aos direitos 
das crianças e dos adolescentes indicando prioridade 
absoluta no que se refere às ações que visam a defesa 
desses direitos. Posteriormente, em 13 de agosto de 
2009, foi sancionada a Lei nº 12.010, que “dispõe 
sobre o aperfeiçoamento da sistemática prevista para 
a garantia do direito à convivência familiar” (Art. 
1º/Lei nº 12.010), e para tanto, alterou alguns artigos 
do ECA (1990). Dentre as modificações realizadas, 
destacamos a necessidade de reavaliação, no máximo 
a cada seis meses, da situação de crianças ou de ado-
lescentes que estiverem inseridos em programa de 
acolhimento institucional, e a permanência de crian-
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ças em instituições de acolhimento que não pode ser 
superior a dois anos, salvo comprovada a necessidade 
de atender o superior interesse da criança. A inserção 
em estabelecimentos destinados a proteção à infância 
implica na separação das crianças pequenas de seus 
familiares e uma repentina mudança de rotina, num 
ambiente novo com pessoas desconhecidas. 
 Nosso campo de trabalho e pesquisa é realizado atra-
vés de um dispositivo clínico denominado Ateliê Lú-
dico e Expressivo, desenvolvido no espaço universitá-
rio, numa pareceria com um Centro de Acolhimento 
Municipal que recebe crianças que se encontram sob 
medida protetiva de acolhimento institucional, devido 
às situações sócio familiares, tais como: situação de 
rua, maus-tratos, negligência severa, uso de drogas 
e/ou prisão dos genitores, além de laços familiares 
frágeis ou inexistentes. 
  O Ateliê Lúdico e Expressivo é realizado no Serviço 
de Psicologia Aplicada (SPA/UERJ), desde setembro 
de 2012. Essa proposta de trabalho se destina a aten-
der crianças (meninos e meninas), em dois ateliês 
distintos, com cinco crianças, em cada um deles, na 
faixa etária de quatro a sete anos e de sete a dez anos. 
Também participam deste ateliê quatro adultos (alu-
nos de graduação, de Especialização em Psicologia 
Jurídica e do mestrado em Psicanálise, do IP/UERJ), 
sob a supervisão e a coordenação da Professora Dou-
tora Sonia Altoé, que participa, junto com os alunos, 
dos dois ateliês. 
 O dispositivo em questão tem como base teórica a 
psicanálise, tendo como referência principal Donald 
Winnicott e Françoise Dolto, e se propõe a criar um 
ambiente que possibilite a criança expressar seu so-
frimento através do brincar. Disponibilizamos na sala 
brinquedos diversos e material expressivo como, por 
exemplo, papel, lápis de cor, e massinha. O Ateliê 
Lúdico e Expressivo oferece um espaço no qual a cri-
ança expressa através do brincar suas fantasias e seu 
sofrimento relacionado aos seus conflitos, à separação 
da família e ao distanciamento do convívio familiar.  
A teoria do brincar de Winnicott considera que o 
brincar é por si mesmo uma terapia e que é importan-
te, junto às crianças, a presença e a disponibilidade de 
pessoas responsáveis. Levamos também em conta os 
escritos de Dolto, que afirma que o ser humano é, 
antes de tudo, um ser de linguagem, que exprime o 
seu desejo inextinguível de encontrar um outro, seme-
lhante ou diferente dele, e estabelecer com este outro 
uma comunicação. 
O objetivo do trabalho no Ateliê Lúdico e Expressivo 
é propiciar às crianças um lugar de acolhimento do 

sujeito, suas angústias, suas tristezas, seus conflitos e 
sua agressividade, buscando favorecer a capacidade 
do brincar e a experiência criativa. O trabalho realiza-
do nos permite afirmar que, num ambiente de brinca-
deira, sob a presença atenta e disponível de adultos, a 
criança consegue exprimir às suas angústias e sofri-
mentos vivenciados no acolhimento institucional. 
Palavras-chave: criança, instituição, medida proteti-
va, brincar e psicanálise. 
 
Por cidades onde caibam mais mundos: pensando 
os espaços urbanos com a experiência da deficiên-
cia visual 

Beatriz Prata Almeida  
Alexandra Cleopatre Tsallis  

Universidade do Estado do Rio de Janeiro 
 
Este trabalho apresenta reflexões do projeto Disposi-
tivo Clínico: Tecendo Redes, parceria entre o Serviço 
de Psicologia Aplicada da UERJ e o Instituto Benja-
min Constant (IBC). O dispositivo clínico é um tra-
balho clínico realizado no IBC, instituição educacion-
al e de reabilitação voltada para pessoas com 
deficiência visual, na cidade do Rio de Janeiro. O 
dispositivo clínico consiste em um grupo terapêutico 
com reabilitandos da instituição, tendo como equipe 
estagiários de graduação e psicólogos pós graduandos 
da UERJ. Este trabalho clínico ganha estatuto de 
campo de pesquisa, onde ao mesmo tempo se cuida 
das pessoas com deficiência visual e são criados no-
vos modos e estratégias de cuidado. A metodologia de 
pesquisa encontra inspiração nos trabalhos do campo 
de estudos em Ciência, Tecnologia e Sociedade 
(CTS), como a metodologia da Teoria Ator-Rede 
(TAR), o pesquisar COM definido por Kastrup e 
Moraes e a cartografia, onde a pesquisa está inter-
essada em acompanhar processos e não em represen-
tar objetos. Dentro da cartografia só faz sentido falar 
em objetos enquanto processualidades que aparecem 
no campo como forças que instalam realidades e 
mundos. Tendo o campo dos estudos CTS como uma 
importante fonte de referências conceituais para nosso 
trabalho, nossa metodologia aqui apresentada entende 
o objeto como ação, como actante que em sua 
movência faz-fazer algo no campo. Actante é em-
pregado na TAR para designar tudo aquilo que tem 
agência, que produz interferência no mundo, neste 
sentido podemos dizer que, no campo da deficiência 
visual, a bengala pode aparecer como actante na me-
dida em que ela faz-fazer outros modos de estar no 
mundo. Acompanhar, seguir os actantes é a indicação 
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metodológica da TAR. Muito nos chama atenção nas 
situações clínicas dos nossos dispositivos do IBC fa-
las dos participantes dizendo sentir vergonha de usar 
a bengala para andar na cidade do Rio de Janeiro. 
Vimos que este sentimento não poderia ser trabalhado 
por nós como algo individual, de um sujeito isolado 
de seu contexto social. Partimos da noção de clínica 
ampliada que, ao se opor à noção de psiquismo inter-
no, estabelece o campo da psicologia como um campo 
de articulações que engendram nossos modos de ex-
istência no mundo. O que chamamos de psicológico 
não reside dentro do contorno de nossos corpos. Uma 
clínica psicológica pensada a partir deste lugar está 
interessada em acompanhar a fabricação do homem e 
dos objetos na rede. Entendemos com o campo que 
estas redes estavam repletas de elementos da cidade, 
dos espaços urbanos. Certa vez, uma participante do 
grupo chegou no dispositivo muito machucada. Seus 
joelhos tinham feridas e suas mãos estavam aver-
melhadas pelo impacto da queda. A participante disse 
não usar a bengala fora do IBC por ter vergonha. Out-
ros participantes neste momento também disseram 
sentir vergonha ao andar de bengala nas ruas, ao ter 
que abrir bengala dentro do metrô, esbarrando-a nas 
outras pessoas. A participante disse que dentro do 
IBC todos usam, é normal, mas na comunidade onde 
ela mora é diferente. As pessoas quando a veem de 
bengala começam a cercá-la dizendo ser ela uma 
mentirosa, que não é cega. A participante diz que ela 
acha que seus vizinhos não entendem que uma pessoa 
com baixa visão pode andar sem bengala durante o 
dia, mas precisar do seu auxílio durante a noite. Com 
medo destas pessoas e por vergonha de ser a única na 
sua comunidade a precisar de bengala para se loco-
mover, nossa participante não a usa e por vezes cai 
nas ruas, se machucando. No dispositivo clínico, 
tomamos esta recorrente vergonha como analisador 
dos nossos espaços urbanos, da cidade. A experiência 
de mundo da deficiência visual não está incluída nos 
desenhos arquitetônicos dos grandes centros urbanos, 
de modo que, ao usar uma bengala, um deficiente 
visual tem uma experiência de grande isolamento. 
Pensamos com estas situações que a cidade do Rio de 
Janeiro, assim como em grande parte dos espaços 
urbanos, tem em sua própria concretude vetores de 
exclusão de algumas experiências de si e de mundo. 
A perspectiva visiocêntrica orienta os transportes pú-
blicos, os cardápios dos restaurantes e nota-se que 
outros elementos sensoriais comparecem com precar-
iedade na composição destes elementos da cidade. A 
vergonha de usar a bengala comparece em nossos 

dispositivos clínicos como um analisador disto que a 
configuração das cidades produz em nós: um mundo 
para videntes. O que aparece na clínica não é um 
sintoma de um indivíduo, é uma experiência social 
com estes espaços que, para uma pessoa com 
deficiência visual, são tão excludentes. Nosso tra-
balho clínico no IBC possibilita-nos pensar que se faz 
necessário criar outras formas de composição dos 
espaços públicos, povoando-os de mais experiências 
variadas de mundo. Ainda está pouco contemplada 
em nossa experiência de cidade o mundo de quem não 
tem como principal referência a visão. Pensar em es-
paços urbanos COM a experiência da deficiência vis-
ual aparece como questão importante em nosso tra-
balho clínico. 
Palavras-chave: clínica, deficiência visual, cidade, 
cartografia, teoria ator-rede 
Órgão financiador: CAPES 
 
A velhice nas páginas da Folha de S. Paulo. 
Análise de representação social. 
 

Adriana Sancho Simoneau 
Denize Cristina de Oliveira 

Universidade do Estado do Rio de Janeiro 
 
O crescimento demográfico da população idosa con-
stitui um tema que ganha importância nos debates 
políticos, econômicos e culturais. O aumento da visi-
bilidade das pessoas idosas é evidente em diversos 
espaços – nas ruas, nos serviços de transporte público 
e de saúde, nas universidades, nos meios de comuni-
cação, entre outros. Consequentemente, a imagem da 
velhice está cada vez mais presente nas simbolizações 
dos grupos sociais, tornando-se um assunto de grande 
relevância que deve ser objeto de pesquisa científica e 
acadêmica. Uma das formas de estudar esse objeto é 
através da análise da mídia. A mídia possibilitou que 
o tema da velhice ficasse em evidência através dos 
jornais, das revistas, dos seriados de televisão e das 
novelas, dentre outros. Por outro lado, o estudo da 
mídia ganha destaque na teoria das representações 
sociais – referencial teórico adotado nesta pesquisa -, 
uma vez que é através das palavras e das imagens 
mediáticas que as representações circulam livremente 
nos discursos sociais (JODELET, 2001; MOSCOVI-
CI, 2003). Assim, esta comunicação pretende 
apresentar resultados parciais da tese “A velhice na 
mídia brasileira: Análise de representação social”. 
Essa pesquisa objetiva conhecer os conteúdos veicu-
lados à velhice no jornal Folha de S. Paulo consider-
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ando o contexto histórico e sociopolítico que atraves-
sa a elaboração de notícias em dois períodos específi-
cos: 1) de 01 de janeiro de 2001 até 31 de dezembro 
de 2003 e; 2) de 01 de janeiro de 2004 até 31 de 
dezembro de 2006. Foram consultados seis termos: 
Envelhecimento, Velhice, Terceira Idade, Idoso, 
Idosa e, Estatuto do Idoso. A análise dos dados foi 
realizada com estatística descritiva e análise de 
conteúdo temática. Foi desenvolvido um protocolo de 
pesquisa para análise da mídia impressa. Adotaram-se 
como critérios de exclusão: (1) Matérias repetidas 
entre termos, (2) Matérias com erro de leitura, (3) 
Matérias publicadas em extensões Regionais da 
Folha; e, (4) Relação da matéria com o objeto da 
pesquisa (classificadas como 0, 1 e 2). As matérias 
“2”, consideradas como de estreita relação com a ma-
téria estudada conformaram a amostra para análise. 
Na apuração dos dados, constatou-se que, das 4108 
matérias disponíveis no acervo do jornal, 346 
preenchiam os critérios de inclusão. Constatou-se um 
aumento de 5,78% de matérias sobre a velhice no se-
gundo período analisado. Uma análise dos anos revela 
que o ano de maior publicação de matérias foi 2003. 
Nesse ano foram localizadas 88 matérias (25,43% do 
total analisado), das quais, 51 (57,95%) foram publi-
cadas nos meses de setembro, outubro e novembro. 
Por outra parte, em 2004, o mês com maior quantita-
tivo foi janeiro com 15 matérias (23,81%). Esses da-
dos coincidem temporalmente com a sanção do Estat-
uto do Idoso (de 01/10/2003), que entrou em vigor em 
janeiro de 2004, um importante avanço na luta histó-
rica do movimento social brasileiro a favor da 
proteção dos direitos das pessoas idosas. Ressalta-se 
que uma boa parte das matérias localizadas, nos dois 
períodos, foram publicadas na seção Cotidiano 130 
(37,57%). Logo aparecem: Saúde com 61 matérias 
publicadas (17,63%); e Economia, com 47 matérias 
(13,58%). É possível afirmar que o tratamento da 
velhice por parte do jornal esteja vinculado a assuntos 
relacionados com a cotidianidade, principalmente em 
temas da saúde e economia. Verificou-se que unica-
mente 36 matérias (10,40%) do total analisado foram 
capa das seções. A seção que teve maior quantitativo 
em matérias de capa foi Cotidiano com 19 matérias, 
sendo que seis foram localizadas na Manchete. Das 
346 matérias analisadas, 205 (59,25%) foram publi-
cadas nas páginas do lado esquerdo do jornal. Con-
siderando que quase 60% do material analisado está 
localizado do lado esquerdo (página par), é possível 
afirmar – de acordo com o Manual da Folha sobre 
publicação de matérias em páginas par; que trata-se 

de matérias não consideradas de publicação imediata 
e que atraem menos a atenção do leitor. Esse aspecto 
é reforçado considerando o tamanho destinado à ma-
téria; sendo que 55,20% das matérias são pequenas, 
ocupando um espaço menor do que ¼ da página em 
que aparecem. A análise dos antetítulos, títulos e sub-
títulos das matérias revela que os termos mais utiliza-
dos para referir-se ao objeto de estudo foram: Idosos 
(33,90%), Critério de idade (14, 25%), Terceira Idade 
(12,82%), Aposentados (6,55%), Envelhecimento 
(5,41%) e Velhice (5,13%). As dez principais temát-
icas foram: Serviços / Mercado (11,56%), Normativa 
(10,69%), Maus-Tratos e Violência (10,69%), Doen-
ças e Sintomas (8,09%), Experiência de Envelhecer 
(7,80%), Atividade Física (5,78%), Aposentadoria / 
Sistema Previdenciário (5,49%), Discriminação e 
Preconceito (4, 62%), Realidade Demográfica 
(4,34%) e Trabalho (4,34%). Observa-se que as maté-
rias analisadas focalizaram as temáticas nos aspectos 
vinculados ao Corpo Físico (34,39%), Aspectos So-
ciais da velhice (17,34%), Aspectos Normativos 
(14,16%) e Aspectos Econômicos (13,87%). Pre-
tende-se com o desenvolvimento desta pesquisa con-
tribuir para a análise dos sentidos da velhice no cam-
po da produção de significados e saberes socialmente 
partilhados, através de mensagens midiáticas. Busca-
se, ainda, promover o debate sobre a importância da 
mídia para a pesquisa em representações sociais. 
Palavras-Chave: velhice; meios de comunicação de 
massa; representação social; psicologia social. 
Órgão Financiador: CAPES. 
 
Identidade e trabalho dos catadores de material 
reciclável do lixão de Jardim Gramacho: relato de 
pesquisa a partir da aplicação de técnica de grupos 
focais 

Alexandra Flávio Bunchaft 
Universidade Federal do Rio de Janeiro 

 
Esse trabalho se propõe a analisar, a partir da aplica-
ção de técnicas de grupos focais, a relação entre iden-
tidade e trabalho nos catadores de materiais reciclá-
veis que trabalharam no maior lixão da América 
Latina, denominado Jardim Gramacho, localizado em 
Duque de Caxias/RJ e fechado em 2012.  
Três questões nortearam a discussão nos grupos fo-
cais: 
a) Como foi ser catador do lixão (o que os une e dife-
rencia dos outros grupos)? 
b) Quais os processos de socialização para o trabalho 
que ocorreram?  
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c) Quais as mudanças na vida pessoal, familiar e soci-
al com o fim do lixão?  
A partir da transcrição das fitas de vídeo e áudio, foi 
feita uma análise de conteúdo temática, não quantita-
tiva (Bardin,1970, Smith, 2000). As transcrições fo-
ram realizadas, onde procurou-se sublinhar os temas 
centrais emergentes em cada grupo, tomando como 
base os tópicos do roteiro que nortearam a discussão.  
Para estes grupos, ser catador envolve quatro tipos de 
relação: i) com o Estado, 2) com a comunidade, 3) 
entre os pares, 4) com a família e 5) consigo mesmo. 
Do ponto de vista da relação com o Estado, o apoio 
técnico-financeiro recebido mediante projetos de ge-
ração de trabalho e renda torna-se fundamental para a 
reorganização dos catadores e sua qualificação técni-
ca (trabalhar na forma de cooperativa, por exemplo), 
a partir de parcerias com entidades públicas, eles se 
qualificam e se diferenciam de outros grupos de tra-
balho. Os catadores, no entanto, não ignoram que o 
vínculo com o lixão tinha data marcada para terminar, 
apesar de ter sido considerado por alguns um fecha-
mento abrupto realizado pelo Estado 
Na relação com a comunidade, discutiu-se o impacto 
da presença da cooperativa na região e de que modo 
estaria repercutindo na projeção tanto da comunidade 
quanto do próprio grupo. 
Quanto às relações internas entre os próprios catado-
res, conseguiu-se identificar cinco aspectos princi-
pais: i) as críticas  provêm dos integrantes que não 
estão abertos a incorporarem os valores do cooperati-
vismo, ii) a existência de conflitos internos devido à 
heterogeneidade de objetivos do grupo e aos níveis 
diferenciados de comprometimento político com esta 
nova possibilidade de organização, iii) ao mesmo 
tempo em que há uma busca da autogestão, há uma 
tendência em reproduzir o modelo hierárquico de re-
lações de trabalho, em que alguns esperam pela or-
dem do chefe, iv) o crescimento da cooperativa só 
virá com a ajuda mútua e o pensamento coletivo não 
imediatista, para que a produção tenha qualidade e 
possa conquistar credibilidade no mercado e v) é pre-
ciso preparar um grupo de lideranças, que vão atuar 
na linha de frente  para  garantir a manutenção da or-
ganização no mercado.  
Do ponto de vista pessoal, os catadores destacam que 
se sentem tristes com o fim do lixão, mas a perspecti-
va da construção de um polo de reciclagem e a inde-
nização conseguida de R$ 14.000,00 reais para cada 
catador fora uma conquista histórica. 
Quanto aos processos de socialização para o trabalho, 
alguns catadores contaram que foram preparados para 

a atividade de coleta durante as fases da infância e 
adolescência. A familiaridade com a experiência de 
catar na infância pode ter contribuído para que alguns 
deles mantivessem esta atividade na vida adulta, pois 
precisavam trabalhar para sobreviver, sacrificando a 
possibilidade de investir na sua escolarização. A pos-
sibilidade de inserção na cooperativa parece gerar 
diferentes níveis de impacto na vida dos catadores.  
Os catadores argumentam que a cooperativa é uma 
forma concreta de continuar trabalhando com recicla-
gem de modo a promover o desenvolvimento local e a 
inclusão social dos que trabalhavam no lixão a céu 
aberto. No entanto ficou evidenciado a preocupação 
dos catadores de que precisam de uma referência para 
aprenderem a trabalhar de forma cooperativada. 
No plano familiar, observa-se que a possibilidade de 
se cooperativarem pode favorecer a emancipação dos 
catadores, podendo contribuir também para a estabili-
dade financeira e o planejamento de objetivos da fa-
mília. No âmbito do grupo, a convivência os capacita 
a lidar com a diferença (aspecto social) e com respon-
sabilidades cada vez maiores relativas ao mercado, 
pois reconhecem que a remuneração está vinculada ao 
êxito da cooperativa (aspecto econômico). Por último, 
é digno de nota o impacto da cooperativa na vida pes-
soal. Uma nova identidade profissional parece estar 
sendo conquistada -"agora sei o que quero"-, há au-
mento da autoestima e do sentimento de ser catador. 
O sentido de vida sofre mudança, devido ao exercício 
de auto superação de limites, atitudes contraditórias 
de otimismo e pessimismo em relação ao futuro. 
Palavras-chave: catadores; grupos focais; identidade; 
cooperativa; lixão. 
Órgão Financiador: CAPES  
 
Do lixão à cooperativa: o desafio epistemológico da 
abordagem inter e transdisciplinar no estudo com 
catadoras de materiais recicláveis 
 

Alexandra Flávio Bunchaft 
Luciene Naiff 

Universidade Federal do Rio de Janeiro 
  
O presente estudo está localizado em um campo in-
terdisciplinar, a Psicologia Social, as Ciências So-
ciais, a Economia Solidária e a Ecologia Humana. 
Adotar-se-á como corrente teórica o estruturalismo, 
mais especificamente a abordagem estrutural da teoria 
das representações sociais proposta por Jean Claude 
Abric e com a perspectiva psicossociológica em que 
se considera o indivíduo como ator social, produto e 
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produtor do meio em que se situa. A Abordagem Es-
trutural das representações sociais define uma repre-
sentação social como uma organização, que é atraves-
sada por diferentes dimensões e não como um 
conjunto de eventos e processos puramente cogni-
tivos; como um conjunto organizado de informações, 
crenças, opiniões e atitudes, que constitui um sistema 
sociocognitivo particular, composto de dois subsiste-
mas: um sistema central e um sistema periférico 
(Abric, 1998). O tema da pesquisa são os aspectos 
psicossociais envolvidos nos sentidos e significados 
do que é ser catadora de lixão e de cooperativa na 
perspectiva de catadoras de materiais recicláveis pro-
venientes do lixão de Jardim Gramacho, RJ, levando 
em conta as categorias gênero, raça e classe. O objeto 
da pesquisa é a identidade de catadora do lixão e de 
catadora cooperada. O objetivo geral é analisar as 
representações sociais que circulam como conheci-
mento socialmente compartilhado entre as mulheres 
catadoras sobre a sua condição em relação ao trabalho 
no lixão e atualmente nas cooperativas. Os objetivos 
específicos são: a) analisar as condições de desigual-
dade social presentes em catadoras, trazendo à luz 
interseccionalidades entre as  categorias de gênero, 
raça e classe, a partir de representações sociais 
produzidas pelas catadoras em suas narrativas; 
b)contextualizar a trajetória histórica das catadoras no 
deslocamento do fechamento do lixão e a passagem 
para a formação da cooperativa de trabalho, c) ana-
lisar as representações sociais de catadoras sobre as 
mudanças vivenciadas, após a inserção na cooperativa 
nos âmbitos do seu papel comunitário, posição na 
família, com o grupo de pares e consigo mesma. 
Deste modo, levanta-se o seguinte problema de 
pesquisa: quais as representações sociais de catadoras 
de materiais recicláveis sobre o que é ser catadora de 
um lixão e ser catadora de uma cooperativa e como 
esta mudança vai impactar nos distintos contextos de 
pertencimento em que estão inseridas? Objetiva-se 
assumir uma posição epistemológica em que se privi-
legia o método de pesquisa qualitativo. As estratégias 
de investigação focam na produção do conhecimento 
situado, com o compromisso em refletir as posicional-
idades dos sujeitos cognoscentes, além de focar na 
desconstrução da dicotomia subjetividade/objetivi-
dade, negação da neutralidade, construção do 
conhecimento a partir de um posicionamento histó-
rico e cultural específico, no presente caso fundamen-
tado no ponto de vista das mulheres catadoras 
pesquisadas, dando voz aos sujeitos participantes e 
garantindo a horizontalidade na relação pesquisa-

dor/pesquisado, constituída de diálogo constante 
(Harding, 2001). Do ponto de vista metodológico, em 
função da complexidade e dinamismo do fenômeno 
investigado, será feita a triangulação dos dados pro-
venientes dos grupos focais, observação participante e 
análise documental. Esta decisão metodológica fa-
vorecerá a compreensão da identidade de catadora em 
uma perspectiva processual, apreendendo-a em múlti-
plas dimensões e a partir de diversificadas relações 
que a constituem (incubadora, comunidade, clientes, 
pares e si mesmo). Ressalta-se a análise de aspectos 
socioeconômicos do macro contexto em que a coop-
erativa está inserida, o que permitirá sublinhar o con-
traste existente entre o macro ambiente, caracterizado 
por alto índice de violência e pobreza e a iniciativa da 
cooperativa, que gera postos de trabalho e renda ao 
incluir e profissionalizar mulheres e fortalecer o vín-
culo associativo entre os membros da comunidade 
local. As vantagens epistemológicas e metodológicas 
das práticas inter e transdisciplinares em relação ao 
tema, objeto e campo da presente pesquisa são as-
sumir como prioridade fundamental a responsabi-
lidade social acerca da temática proposta, estudando 
sobre a vida cotidiana de um grupo social oprimido, 
no caso as catadoras, usando a abordagem de pesquisa 
qualitativa, considerando as complexidades e os para-
doxos do objeto recortado, incluindo contribuições de 
diversos campos do saber (Psicologia, Ciências So-
ciais, Economia Solidária, Ecologia)para com-
preender e analisar os dados.  Ressalta-se que esta 
pesquisa envolve a participação de distintos atores 
sociais como Estado, ONG incubadora, catadoras e 
lideranças comunitárias. Os limites epistemológicos e 
metodológicos às práticas interdisciplinares em 
relação ao tema, objeto e campo se relacionam com a 
abrangência da pesquisa, que se limita a análise de 
um caso específico, o grupo de catadoras cooperadas 
provenientes do lixão de Gramacho, Duque de Caxi-
as-RJ, o que é insuficiente para fazer uma ampla gen-
eralização teórica. 
Palavras-chave: catadoras, cooperativismo, interdis-
ciplinaridade, representações sociais. 
Órgão Financiador: CAPES. 
 
Sustentabilidade socioambiental e coleta de mate-
riais recicláveis por catadores: estratégia de so-
brevivência da pobreza urbana no Brasil. 
  

Alexandra Flávio Bunchaft 
Universidade Federal do Rio de Janeiro 
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Este trabalho se propõe a abordar a temática dos cata-
dores de materiais recicláveis, apresentando o impor-
tante papel desempenhado por estes protagonistas em 
prol da sustentabilidade socioambiental no meio ur-
bano, principalmente a partir do papel desempenhado 
pelo Movimento Nacional de Catadores de Materiais 
Recicláveis no processo de construção de políticas 
públicas inclusivas e seu incentivo à organização de 
cooperativas de catadores. O fortalecimento da noção 
de desenvolvimento sustentável em diversos setores é 
indissociável dos aspectos econômicos, políticos, so-
cioculturais e ambientais. A pobreza e a desigualdade 
social ocupam atualmente um lugar central nos deba-
tes acerca da recente experiência do desenvolvimento 
dos países latino-americanos e as opções de políticas 
públicas inclusivas executadas nos últimos 20 anos. 
Se as políticas de combate à pobreza constituem um 
acervo importante na busca de uma sociedade com 
menos miséria, observa-se que associado a este pro-
cesso, houve uma difusão de um padrão de consumo 
insustentável, que juntamente com o crescimento po-
pulacional e os ainda precários níveis de investimento 
em políticas de saneamento básico, são as principais 
causas da crescente problemática acerca da gestão dos 
resíduos sólidos urbanos. Paradoxalmente, o descarte 
inadequado de resíduos dispostos, sem qualquer sepa-
ração, em sacos de lixo pelas ruas dos bairros habita-
dos pelas classes medias e altas, possibilitou a consti-
tuição de uma categoria de trabalhadores urbanos, 
formadas pelos setores mais excluídos das cidades, 
que passaram a coletar o material reciclável. Tal ati-
vidade tornou-se uma estratégia de sobrevivência de 
expressiva parte de populações urbanas inseridas em 
condições de pobreza extrema, os catadores de mate-
riais recicláveis.  Esta atividade, para além dos impor-
tantes efeitos na sustentabilidade ambiental urbana, 
como o aumento da vida útil dos aterros sanitários e 
economia de recursos naturais, parece ter especial 
potencial econômico, em virtude do dinamismo do 
mercado da reciclagem, ainda que as atuais condições 
de trabalho destes catadores sejam bastante deteriora-
das e os excedentes gerados por esta atividade sejam 
apropriados pelas estruturas de intermediação existen-
tes. No Brasil, segundo o Censo de 2010, realizado 
pelo IBGE, cerca de 400.000 pessoas se autodeclara-
ram catadores, sendo que os próprios órgãos de pes-
quisa consideram subestimado este número. Tal seg-
mento econômico está em franco crescimento, pois 
com a recente sanção da Política Nacional de Resí-
duos Sólidos (Lei 12.305/10) haverá um grande po-
tencial de serviços no campo da logística reversa, com 

possibilidades de contratação das cooperativas de 
catadores para desempenharem serviços de coleta. 
Ademais, a atividade permite uma liquidez diária, o 
que se cata num dia, se vende no mesmo dia, tornan-
do-se uma importante estratégia de sobrevivência 
para recém desempregados, migrantes, população de 
rua e outros segmentos do universo da pobreza, em 
especial a pobreza crítica. Para estruturar todo o tra-
balho de organização e luta desenvolvidos pelos cata-
dores e catadoras, o Movimento Nacional de Catado-
res de Materiais Recicláveis (MNCR), formado em 
2001, optou pela organização dos catadores por meio 
de bases orgânicas constituídas de cooperativas, asso-
ciações, entrepostos e grupos, nas quais o princípio 
mais importante é a solidariedade de classe, não per-
mitindo o fomento a estruturas de intermediação entre 
catadores. Fundamentalmente, o Movimento Nacional 
de Catadores de Materiais Recicláveis(MNCR) busca 
estimular e construir o trabalho coletivo baseado nos 
princípios de organização popular, que procuram res-
gatar a cultura e o protagonismo dos catadores e de 
suas famílias. O MNCR, enquanto movimento social 
tem desempenhado um papel fundamental no sentido 
de favorecer a organização de catadores, fazendo-os 
emergir enquanto atores sociais em espaços públicos 
diversos, tornando acessível a participação política 
dos catadores na vida pública, seja no diálogo com o 
Estado, com a iniciativa privada e com a sociedade 
civil organizada. A atividade de catação de material 
reciclável, pelas suas características relacionadas a 
uma relação capital/trabalho baixa e por se constituir 
em um dos menores investimentos per capita da eco-
nomia urbana é uma das principais estratégias de res-
posta de desenvolvimento sustentável ao combate à 
miséria dos grandes centros urbanos brasileiros. Cabe, 
neste sentido, reforçar o diálogo e o compromisso na 
fixação de metas claras e objetivas entre catadores, 
setor privado e governo, visando a construção de uma 
cadeia da reciclagem que não seja, somente, ambien-
talmente sustentável, mas também, socialmente justa 
e inclusiva. 
Palavras-chave: catadores; pobreza; cooperativa; 
sustentabilidade; materiais recicláveis. 
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Órgão Financiador: CAPES. 
Representações Sociais dos Direitos Humanos dos 
alunos de Psicologia 

Andressa Franceschi de Queiroz 
Anna Rachel de Azevedo Martins 

Martha Christina de Oliveira Rodrigues 
Monique Queiroz Barbosa 

Centro Universitário Celso Lisboa 
 
A pesquisa em questão visa contribuir para a 
promoção dos Direitos Humanos, produzindo re-
flexões a respeito do mesmo, com o objetivo de di-
mensionar como a discussão tem se estabelecido entre 
os alunos de graduação. O intuito é desenvolver uma 
reflexão sobre o conhecimento que os graduandos em 
Psicologia do Centro Universitário Celso Lisboa pos-
suem sobre o assunto e sobre a importância que con-
ferem aos Direitos Humanos na orientação de sua 
atuação profissional. Este trabalho justifica-se em 
função da importância que esse objeto tem assumido 
nas pautas de políticas públicas brasileiras. Com base 
no Programa Mundial de Educação em Direitos Hu-
manos da ONU, o Plano Nacional Brasileiro de Edu-
cação em Direitos Humanos, lançado em 2007, con-
sidera que os Direitos Humanos é uma área de 
conhecimento de suma importância, que deve estar 
presente na formação dos alunos desde os anos ini-
ciais até o nível superior de todos os cursos. O 
presente artigo apresenta as Representações Sociais 
dos Direitos Humanos dos alunos de Psicologia do 
Centro Universitário Celso Lisboa, embasada na teor-
ia de Serge Moscovici. De acordo com este autor, 
representações sociais são conjuntos de noções, 
afirmações e explicações, construídas no senso co-
mum, através das quais se formam a interpretação e 
as realidades sociais. Articula-se este conceito com os 
Direitos Humanos, que são um conjunto de normas 
instituídas pela Organização das Nações Unidas, que 
fundamenta a liberdade, a justiça e a paz no mundo. O 
estudo verifica como os alunos de Psicologia com-
preendem os Direitos Humanos, e se ao longo do pro-
cesso de formação profissional, este conceito está 
sendo construído. Discute-se o papel do psicólogo 
nessa temática, baseado em seu código de ética 
profissional. Para averiguar as representações dos 
estudantes sobre os Direitos Humanos, a pesquisa 
utilizou como instrumento para coleta de dados ques-
tionários semiestruturados. Participaram desta 
pesquisa 60 alunos do curso de Psicologia do UCL, 
dos períodos iniciais, intermediários e finais (primeiro 
e segundo; quarto e quinto; oitavo e nono), sendo 

homens e mulheres da faixa etária de 17 a 54 anos. 
Foram aplicados 10 questionários em cada um destes 
períodos, em 5 homens e 5 mulheres. O questionário 
abordava inicialmente o gênero, idade, curso e 
período, não sendo preciso identificação a fim de gar-
antir a privacidade das informações. Em seguida o 
questionário era composto por dez perguntas sobre o 
conhecimento, opinião e atitudes dos estudantes ref-
erentes aos Direitos Humanos. A análise dos dados 
foi realizada a partir do conteúdo das respostas 
emitidas. Primeiramente as respostas foram agrupadas 
pelo critério de semelhança de conteúdo, frequência 
de ocorrência, foram denominadas “outras” as respos-
tas que não obtiveram frequência significativa e “em 
dúvida” as respostas que não continham “sim” ou 
“não”. Em seguida, houve a comparação entre os 
grupos e entre os gêneros.   De acordo com o que foi 
analisado nesta pesquisa, torna-se relevante refletir 
como os Direitos Humanos estão sendo abordados na 
formação em Psicologia e como a mídia tem influen-
ciado a opinião dos estudantes sobre a temática, para 
que os graduandos possam construir uma consciência 
crítica de cidadania, respeito mútuo, ética profission-
al, uma vez que a Psicologia é uma ciência com um 
viés sociopolítico. 
Palavras chave: Direitos Humanos; Representações 
Sociais; Psicologia. 
 
O enfrentamento ao trabalho infantil e as políticas 
públicas de saúde 

 
Andressa Lira Albuquerque dos Santos                           

Maria de Fátima Pereira Alberto    
 Gabriela Fernandes Rocha Patriota                                 
Soraya Sousa Gomes Teles da Silva                               

Lorraine Lacerda Leite                                             
Universidade Federal da Paraíba 

 
O artigo teve como objetivo analisar no município de 
João Pessoa o enfrentamento ao trabalho infantil atra-
vés das políticas de saúde para jovens. Teve como 
objetivos específicos: caracterizar as ações de atenção 
integral a crianças e adolescentes através dos sistemas 
de vigilância em saúde como estratégia de enfrenta-
mento ao trabalho infantil; Identificar o cumprimento 
dos objetivos voltados para o enfrentamento do traba-
lho infantil nos serviços de saúde, a partir da perspec-
tiva dos agentes diretamente envolvidos no programa 
(gestores, usuários e profissionais); Avaliar a adequa-
ção das atividades oferecidas nos serviços de saúde, 
verificando quão atraentes são aos usuários e quão 
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efetivas no seu propósito; Verificar o grau de satisfa-
ção dos agentes envolvidos (gestores, usuários e pro-
fissionais), evidenciando pontos positivos e negati-
vos; Analisar no município a articulação entre as 
política, programas, equipamentos e serviços de for-
mação profissional para jovens, educação, saúde, e 
assistência social no enfrentamento ao trabalho infan-
til e à proteção ao adolescente trabalhador. Como me-
todologia optou-se pela Triangulação Metodológica 
dos dados através de diferentes instrumentos para a 
coleta e nas formas de análise dos mesmos. Os ins-
trumentos utilizados foram: documentos, entrevistas e 
questionários, analisados a partir da análise descritiva, 
analise de conteúdo temática e SPSS, respectivamen-
te. A amostra foi composta por 195 participantes di-
vididos em usuários, profissionais e gestores dos ser-
viços de saúde. Os dados revelaram que não foram 
encontrados documentos sobre trabalho infantil nos 
principais serviços de atenção básica e vigilância sa-
nitária no município de João Pessoa, apenas no CE-
REST regional, onde foram encontradas 62 fichas de 
investigação de acidentes de trabalho graves com cri-
anças e adolescentes trabalhadores entre os anos de 
2011 e 2013. Identificou-se que 95,72% são do sexo 
masculino e 4,25% do sexo feminino entre as idades 
de 9 a 17 anos. As causas dos acidentes são princi-
palmente contato com objetos cortantes, aparelhos ou 
máquinas (40,32%); quedas (20,96%); impacto ou 
esmagamento com objetos (19,35%). Na amostra dos 
gestores 66,7% apresentaram conhecimento acerca 
das estratégias orientadas pelo Ministério da saúde 
para o enfrentamento do trabalho infantil pela via da 
Saúde, e 77,8% demonstraram conhecer as ações uti-
lizadas e desenvolvidas para efetivar esse combate 
nas redes de saúde, avaliando os serviços e a política 
de saúde de forma positiva. Já os profissionais em 
58,7% da amostra demonstraram não conhecer as es-
tratégias do Ministério da saúde para realizar esse 
combate, como também demonstraram em 50,7% da 
amostra o desconhecimento acerca de estratégias uti-
lizadas e desenvolvidas para o enfrentamento do tra-
balho infantil pela via da saúde, avaliando os serviços 
como pouco adequados para esses fins. 55,9% dos 
usuários consideram que os serviços de saúde não 
contribuem para retirar crianças do trabalho infantil, e 
avaliaram os serviços como nada adequados para essa 
política de combate. A maior parte dos Gestores afir-
maram que há notificações, ações em Rede e com 
outras políticas para o combate ao trabalho infantil, 
citando com maior frequência a assistência social e os 
setores como o PSE e o CRAS. Os profissionais em 

sua maioria afirmaram que não ocorrem essas ações 
em rede para combater o problema, porém da pequena 
parcela que afirmou a existência dessas ações, citaram 
Conselho Tutelar e CRAS. Gestores e profissionais 
não citaram articulações com a política de formação 
profissional. A partir disso, foi visto que se faz neces-
sário uma reavaliação da efetivação das políticas pú-
blicas de saúde no cumprimento dos objetivos previs-
tos em Lei para o combate ao trabalho infantil, 
refletindo em conjunto com os atores que a compõe, e 
incluindo dessa forma uma formação continuada. 
Palavras Chave: Políticas públicas, rede de saúde, 
trabalho precoce. 
Órgão financiador: Conselho Nacional de Desenvol-
vimento Científico e Tecnológico – CNPq 
 
A escola sitiada: escuta e desdobramentos do 
psicólogo social em atendimento ao estudante 
refém do conflito territorial 

 
Christiane Maria Costa Carneiro Penha 

Centro Universitário ABEU/ Secretaria de Educação 
da Cidade do Rio de Janeiro 

Antônio Ricardo Penha 
 

Em nosso grupo de estudos estão profissionais com 
formação em Psicologia, que trabalham em institui-
ções de ensino localizadas em área de risco. Diante 
dessa realidade, buscamos elementos para estudar a 
causa do baixo rendimento dos alunos em sala de aula 
verificando que os constantes conflitos balísticos da 
violência urbana influenciam os resultados negativos 
encontrados. As causas mais visíveis a esse baixo 
rendimento são em primeiro lugar: a vitimização dos 
parentes dos alunos atingidos por projeteis de arma de 
fogo (PAF), e em segundo lugar, as faltas escolares 
impostas pelos conflitos semanais que assolam essas 
comunidades e impedem a livre circulação de mora-
dores. O psicólogo que trabalha atendendo escolas 
localizadas em áreas de risco vive também a realidade 
do educador, uma vez que identificado como profis-
sional de atendimento humanizado, transforma-se em 
ator da prevenção e de recursos de reestruturação 
emocional. Para alguns autores como Naiff & Naiff 
(2005), Silva (2008) e Cardoso (2009), a “hierar-
quização dos índices de violência que denomina uma 
área comum em área de risco, é fruto da mudança de 
atitude dos moradores que denunciam ocorrências que 
antes não eram registradas”, revelando um quadro de 
ações coordenadas, ostensivas, que colocam em evi-
dência o perigo do conflito armado em determinada 
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região de uma cidade. A escola está inserida nesse 
contexto, marcada pela violência que se instala dentro 
e fora de seus muros com reflexo no lado emocional 
dos alunos, produzindo o fenômeno da evasão escolar 
em massa e a dificuldade de aprendizagem coletiva. 
Do ponto de vista   metodológico, esse estudo está 
centrado na coleta de dados da pesquisa de campo e 
nas fontes bibliográficas de periódicos impressos 
/onlines como as do Boletim do Conselho Federal de 
Psicologia e do Observatório de Favelas entre outros, 
e da análise do trabalho do psicólogo que atende 
alunos que vivem a realidade da violência. Em nossas 
discussões foi necessário destacar que o psicólogo 
nesse contexto de violência diária, também escuta o 
professor, que se diz sitiado, abandonado e excluído 
de propostas educacionais que se possa ministrar em 
sala de aula, uma vez que sofrem com interferências 
das trocas de tiros e de invasões dos meliantes no es-
paço escolar. Segundo Penha e Zamora (2014), “no 
imaginário coletivo as favelas constituem territórios 
que exprimem os efeitos da segregação social, onde a 
denominação de uma comunidade popular para área 
de risco torna evidente a associação com perigo”. Em 
nossa pesquisa de campo verificamos que o espaço 
escolar, é um território de construção de repre-
sentações e identidades que podem gerar práticas ac-
olhedoras e promotoras de cidadania ou, ao contrário, 
práticas educacionais excludentes. Assim, com-
preendemos que diálogo com a psicologia social é a 
válvula de escape, o momento de expor medos e de 
buscar soluções para os conflitos que assusta porém, 
não impede que os sobreviventes sigam adiante.  
Apesar deste aspecto trágico, o trabalho do psicólogo 
na escola abre uma porta para buscar o tratamento em 
níveis de saúde mental afim de garantir estabilidade 
para a educação que é um direito constitucional. A 
atuação do psicólogo em sala de aula, tem como pres-
suposto oferecer suporte clínico e terapêutico aos 
alunos e professores que vivenciam o processo de 
perdas, ou estão ausentes das atividades educacionais 
e sociais práticas. Conclusão, a evasão escolar que é a 
maior causadora de repetições é mais um dispositivo 
gerado pela violência desmedida, equação que diante 
dos resultados hoje negativos, oportuniza aos 
psicólogos uma intervenção imediata, auxiliando os 
diretores, gestores e professores da educação pública 
ou privada no resgate desses alunos até então, ex-
cluídos. O grupo de abrangência desta pesquisa é 
transdisciplinar, formado por psicólogo, pedagogo, 
teólogo e educadores que atendem alunos das classes 
iniciais e do Programa Educacional de Jovens e Adul-

tos (PEJA) matriculados em escolas públicas da 
Cidade do Rio de Janeiro{	   XE	   "da Cidade do Rio de 
Janeiro"	   }, na área da 6ª Coordenadoria Regional de 
Educação (6ª. CRE). Verifica-se ao exposto, que esta-
tisticamente, a realidade mostra que a violência inter-
fere na escolarização do ser humano, tanto quanto 
impõe mudanças no seu cotidiano social. Mas a 
violência é apenas uma dessas causas. O presente tra-
balho não esgota esse assunto, ao contrário, nos colo-
ca como apoiadores do tema, pois revela que são 
necessários novos estudos devido à complexidade dos 
fatos apresentados. 
Palavras-chave: Conflito, Escola sitiada, Desdo-
bramentos do psicólogo social.  

 
Práticas meditativas, políticas da cognição e 
produção de subjetividades na vida urbana con-
temporânea: pode o silêncio ser um ato revolu-
cionário? 

Bruno Prudente 
Maria Cecília de Mello e Souza 

   Universidade Federal do Rio de Janeiro 
 

Meditação é uma variedade de práticas caracterizadas 
pelo treinamento da atenção em seus distintos modos 
de funcionamento, envolvendo a observação susten-
tada de fenômenos no campo de consciência. São di-
versas suas finalidades, distintas em virtude do con-
texto sociocultural: entre as tradições filosófico-
religiosas onde têm origem, seus usos e sentidos para 
o praticante se integram em um caminho de estudo e 
desenvolvimento de si mesmo, a fim de realizar-se 
espiritualmente, enquanto nas versões modernas da 
prática, laicas e cientificamente fundamentadas, trata-
se de promover saúde ou desenvolver habilidades 
pessoais, por exemplo. Neste trabalho, realizado por 
revisão bibliográfica e pesquisa de campo com prati-
cantes de meditação na cidade do Rio de Janeiro, 
apresenta-se uma análise crítica, psicossocial, das 
implicações sociopolíticas de diferentes modos de 
compreensão e utilização da meditação na contempo-
raneidade, especialmente no contexto de grandes cen-
tros urbanos. Apontamos aí duas grandes tendências 
divergentes, correspondendo a distintas políticas da 
cognição: uma vertente utilitarista, enfatizando a 
solução de problemas pontuais, ainda bastante conso-
nante a ideais e valores hegemônicos; e uma via mais 
crítica, favorecendo a problematização e reinvenção 
de formas instituídas de ser e estar no mundo. 
Práticas meditativas vem sendo empregadas há 
milênios por distintas tradições nas sociedades orien-
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tais, como o Yoga, Budismo, Vedanta e Taoísmo. No 
ocidente, ganham importância sobretudo a partir da 
segunda metade do século XIX, a princípio através de 
estudiosos de religiões, e com crescente disseminação 
a partir do advento da contracultura. As pesquisas 
científicas são recentes, e multiplicam-se nas últimas 
décadas. Com reconhecimento crescente de 
benefícios do hábito de meditar, especialmente na 
saúde e no desenvolvimento psicológico, observa-se 
também um processo de laicização, com a criação de 
versões adaptadas, cientificamente fundamentadas e 
desvinculadas de conotações religiosas. Na psicolo-
gia, este interesse reflete-se sobretudo nas vertentes 
cognitivista e neuropsicológica, com trabalhos mais 
raros em psicologia social, destacando-se inter-
venções em contextos específicos, como escolas, uni-
versidade, empresas e instituições penitenciárias. 
Em geral, o trabalho científico é marcado por uma 
tendência experimentalista e utilitarista da meditação. 
O foco está nos aspectos objetivos e quantitativos, 
com pouca atenção à experiência subjetiva, assim 
como ao contexto social e ambiental; por outro lado, 
herança do especialismo dos saberes compartimenta-
dos, as possibilidades de colaboração interdisciplinar 
pela articulação entre diferentes estudos se mostram 
ainda incipientes, além do fato de filosofias e psicolo-
gias que originalmente acompanham e fundamentam 
as práticas meditativas, relevantes ao menos em ter-
mos históricos, raramente serem consideradas. Rela-
cionado a isso, evidencia-se um tipo de utilitarismo, 
um viés instrumental na abordagem da meditação, 
seja em pesquisas ou propostas de aplicações; é clara 
uma ênfase nos efeitos, resultados específicos 
passíveis de serem alcançados, muito mais que no 
processo em si, no caminho trilhado e seus aprendiza-
dos. 
Assim, por uma análise crítica, psicossocial, podemos 
compreender a meditação e suas aplicações contem-
porâneas pela correspondência com duas grandes 
vertentes em termos de políticas da cognição. Uma 
seria pela via da solução de problemas pontuais, para 
uma melhor adaptação à sociedade, sem um posi-
cionamento mais crítico quanto aos modos de vida 
instituídos. Vê-se aí a presença distintiva de uma ra-
cionalidade instrumental, com a meditação colocada 
como técnica para objetivos específicos, de acordo 
ainda com ideais e valores hegemônicos. Por outro 
lado, a experiência com práticas meditativas – e todo 
o processo de aprendizagem e transformação pessoal 
que podem implicar – podem ser entendidas em ter-
mos de produção de novas subjetividades, passando 

em grande parte pela desconstrução de narrativas e 
formas de atuação e interação com o real. Trata-se, aí, 
de um processo analítico e crítico, porém não pelo 
viés da razão e intelectualização, e sim por meio do 
silêncio e do espaço que com ele se cria, que permite 
ampliar e refinar a percepção de si, trazendo à tona 
padrões pelos quais funcionamos – que em grande 
medida constituem-se por processos inconscientes e 
automatizados, que reproduzem modos instituídos de 
pensar, sentir e agir, na encenação de enredos e papéis 
socialmente e culturalmente condicionados. A ex-
periência com a meditação, assim, em seu sentido 
mais profundo, implica em uma abertura para o novo, 
revelando uma criatividade até então ignorada, possi-
bilitando a reinvenção de si, na emergência de novas 
formas existir no mundo. 
No silêncio, são melhor percebidas as narrativas que 
nos direcionam e movem, e que, enquanto não nota-
das, afiguram-se como correntes, cadeias semióticas 
reforçadas cotidianamente na interação social e com o 
ambiente do viver-e-conviver. Para os que têm como 
território existencial o contexto urbano e metropoli-
tano, centro complexo onde convergem e se fazem 
sentir mais nítidos os contrastes e conflitos de tantos 
atravessamentos a nível político, econômico, tecno-
lógico, cultural, este é um desafio especialmente sig-
nificativo. Intervenções no sentido de promover o 
conhecimento de práticas meditativas, portanto, po-
dem auxiliar – e de fato já vem auxiliando – em pro-
cessos de subjetivação e singularização, com im-
plicações a nível social, concatenando-se às múltiplas 
revoluções moleculares e micropolíticas em curso. 
Meditar, assim, pode ser também um ato político. 
Palavras-chave: Meditação, vida urbana, políticas da 
cognição, produção de subjetividades, revoluções 
moleculares 
 
A ênfase nos direitos das crianças e dos 
adolescentes e suas implicações para o laço social. 
 

Camila Miranda de Amorim Resende  
Ana Maria Szapiro 

Universidade Federal do Rio de Janeiro 
 
Este trabalho interroga a ideia da criança e do 
adolescente como “sujeito de direitos” bem como os 
efeitos desta concepção para o laço social. A profusão 
de discursos sobre os direitos voltados à infância e à 
adolescência foi, pouco a pouco, sendo apropriada 
subjetivamente de modo que se constitui hoje em um 
universo discursivo que comporta uma diversidade de 
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demandas, inclusive por parte das crianças e dos 
adolescentes, atualmente porta-vozes de reivindica-
ções relativas aos seus direitos. Esta forma de 
apropriação do discurso sobre a criança e o 
adolescente como “sujeitos de direitos” parece estar, 
não por acaso, em consonância com a tendência 
recente e mais geral do campo jurídico que reflete as 
transformações societárias contemporânea. Supiot 
(2010), ao analisá-las, denomina o fenômeno de “law 
shopping”, “mercado de direitos”. O autor interpreta 
este fenômeno como uma tendência no campo 
jurídico ao abandono da Lei como lugar universal em 
favor de uma proliferação de “leis” para cada caso, 
sinal de que a liberdade individual adquire lugar de 
proeminência em relação à universalidade da Lei, esta 
compreendida como proeminente ao interesse 
individual e fundamento do bem comum. Assistimos, 
assim, à dissolução do Direito em uma série de 
direitos individuais. “Distribuem-se os direitos como 
se distribuíssem armas e depois, que ganhe o melhor! 
Assim debitado em direitos individuais, o Direito 
desaparece como bem comum.” (SUPIOT, 2005, 
p.21). Este novo contexto de “mercado de direitos”, 
contexto em que cada um – inclusive crianças – se 
autoriza a reivindicar o direito que considere 
merecedor em um dado momento se articula, a nosso 
ver, às transformações maiores em curso 
contemporaneidade, em especial no que diz respeito à 
família, aos costumes e ao viver junto. Encontramos 
frequentemente nas varas de família crianças 
pleiteando seus direitos, como por exemplo nos casos 
de guarda nos quais ganham cada dia mais voz e 
poder de decisão. A possibilidade de escolha nestes 
casos pode, no entanto, ter importantes efeitos, nem 
sempre positivos, para as próprias crianças, na medida 
em que nem sempre possuem recursos psíquicos de 
modo a sustentar escolhas. Diferentemente de quando 
concebidas como “recém-chegados” que precisavam 
aprender os códigos necessários ao bem viver em 
sociedade (ARENDT, 2009), as crianças hoje são 
compreendidas cada vez mais como indivíduos 
portadores de autonomia, capazes, portanto, de fazer 
escolhas. Delegar à criança este lugar traduz uma 
concepção de infância e adolescência que se filia à 
ideia de um sujeito capaz de se autoconstituir, sujeito 
esse liberado dos constrangimentos sociais e/ou 
afetivos, voltado para si mesmo, o que torna a relação 
com o outro, com o coletivo, profundamente 
comprometida. O sujeito    ao não se deixar enredar 
pelas consequências do viver com o outro, 
desenraizado das instâncias coletivas, se apresenta 

com uma crescente dificuldade de compreensão do 
que o viver junto impõe. Não por acaso, assistimos a 
situações de crianças e adolescentes que, com 
dificuldades para impor coerções às suas vontades 
individuais, protagonizam atos que representam uma 
tentativa de confronto diante de situações-limite. 
Exemplos destas situações se multiplicam nos 
ambulatórios da clínica infanto-juvenil, indicando a 
urgência de uma reflexão sobre essa forma de 
conceber a criança como sujeito autônomo e de 
direitos.   
Palavras-chave: criança; direitos; autoconstituição; 
laço social. 
Órgão financiador: CNPq 
 
Um estudo psicossocial sobre a marginalização e 
judicialização da juventude 
 

Caroline Elvira Maciel 
Karla Cristina Rocha Ribeiro 

Faculdade Ingá 
 

Atualmente vem sendo discutido por vários segmen-
tos da sociedade a questão da criminali-
dade/marginalidade atribuída aos jovens, sendo ques-
tionada a atual legislação de amparo a criança e ao 
adolescente, onde um grande número de pessoas de-
fende a elaboração de leis mais radicais, como por 
exemplo, a redução da maioridade penal. Desta for-
ma, o objetivo deste trabalho é discutir a questão da 
marginalidade atribuída ao adolescente, tomando co-
mo ponto de reflexão a legislação e a proposta de re-
dução da maioridade penal, partindo da problemática: 
qual a relação entre a ideologia, redução da maiori-
dade penal e a legislação de amparo aos jovens nos 
seus aspectos legai e subjetivos. Para tal elaboração, 
se realizou uma pesquisa bibliográfica de cunho 
qualitativo, onde foi realizado o levantamento histó-
rico sobre adolescência e sociedade, cujo conceito de 
adolescência é apresentado como uma criação da cul-
tura, sendo constituída a partir da sociedade capital-
ista, onde se tornou um ideal. Portanto buscou-se re-
fletir sobre as influências da sociedade capitalista e as 
suas artimanhas, onde os jovens por terem seu próprio 
estilo, grupos e preferências culturais, acabam se tor-
nando alvos da indústria de consumo, sendo assim, a 
sociedade capitalista busca perpetuar a juventude na 
sua fragilidade e dependência, afinal o mercado de 
trabalho não consegue absorver a mão de obra que 
esses jovens representam, fazendo com que esses 
busquem a satisfação via consumo, dessa forma, a 



Anais	  do	  VIII	  Encontro	   Regional	  Rio	  de	  Janeiro	   da	   	  
O	  psicólogo	   	  

52	  

Universidade	   Federal	  do	  Rio	  de	  Janeiro,	  5,	  6	  e	  7	  de	  novembro	   de	  2014	  –	  ISSN:	   	  
	  

	  

	  

adolescência tem início cada vez mais cedo e não 
possui pressa de acabar, pensando nisso, outro con-
ceito trabalhado foi o da síndrome de Kidults, que é a 
expressão utilizada na atualidade para definir os adul-
tos infantilizados, reforçando assim, a capacidade da 
indústria cultural de manipular a cultura em relação à 
idealização da juventude, com o objetivo de vender 
produtos e controlar os sujeitos. Entretanto, a valor-
ização da juventude possui um público específico: 
aquele que pode consumir assim os indivíduos que 
por questões socioeconômicas não podem seguir esta 
lógica do consumo, estes são excluídos socialmente. 
Sendo que uma das grandes artimanhas da cultura é 
profundamente difundida entre as classes que tem 
poder decisório por não estar à margem da sociedade, 
essa para manter o controle social, marginaliza esses 
jovens, apresentando questões como a redução da 
maioridade penal e da atual legislação de amparo co-
mo solução para os problemas de segurança pública. 
Em seguida, buscou-se contextualizar o processo de 
judicialização de suas raízes históricas até os dias 
atuais, promovendo uma análise crítica dos fatos, 
buscando compreender e analisar como os jovens ex-
cluídos socialmente foram sendo vistos ao longo da 
história, que paradigmas e estereótipos foram criados 
sobre tal população até os dias atuais, para que grande 
parte da sociedade valorize o processo de judicializa-
ção dos adolescentes infratores como solução para os 
problemas sociais. Por fim, se concluiu que a ideolo-
gia sobre a redução da maioridade penal e do proces-
so de judicialização como solução para os problemas 
sociais é um reflexo da falência social de “cuidar” da 
juventude de modo que eles não possuem um lugar na 
sociedade e também estão carentes de amparo social, 
principalmente os jovens pobres que muitas vezes são 
rotulados como carentes, favelados e infratores. En-
tretanto, ao pensarmos que a identidade se constitui a 
partir do olhar do outro, esses sujeitos acabam se tor-
nando invisíveis perante a sociedade, tendo como 
consequência nas suas subjetividades a solidão, falta 
de comunicação, de sentido e valor. Verificou-se que 
o processo de judicialização, juntamente com outros 
mecanismos como o Biopoder, punição, entre outros, 
colaboram para que os indivíduos acreditem na re-
dução da maioridade penal como solução e justiça 
para os problemas sociais, naturalizando aquilo que é 
construído socialmente pelo homem, ou seja, tornan-
do isso como algo determinado, não possibilitando ao 
indivíduo pensar dialeticamente/conscientemente so-
bre o assunto social, sendo isso um processo ideológi-
co.   

Palavras-chave: Adolescência; Judicialização; Mar-
ginalização; Desamparo social. 
Olhares sobre a violência: testemunhos de familia-
res de adolescentes em privação de liberdade 

 
Cecília Suñé Novossat 

Karine Shamash Szuchman 
Helena Vargas Cabeda 

Ariane Oliveira 
Samantha Luchese Gonçalves 

Carolina Tombini Ponzi 
Suélen Andreis 

Universidade Federal do Rio Grande do Sul 
 
O grupo de extensão Coletivo Fila, da Universidade 
Federal do Rio Grande do Sul, se propõe a oferecer 
um espaço de escuta, acolhida e retirada de dúvidas 
jurídicas, agenciando e coletivizando testemunhos na 
fila onde os familiares de adolescentes privados de 
liberdade na FASE (Fundação de Atendimento Sócio 
Educativo do Rio Grande do Sul) aguardam para visi-
tá-los. 
São, em sua grande maioria, mães, que se angustiam 
por não saber os trâmites da Justiça Juvenil, seus di-
reitos, seus deveres; por não saber o que pode aconte-
cer com seus filhos dentro da instituição, dentro do 
camburão ou dentro dos afazeres do tráfico; por não 
saber o que pode acontecer a elas mesmas, caso quei-
ram recorrer das violências policiais; por não saber o 
que fazer com seus sentimentos de impotência e culpa 
frente à situação que seus filhos se encontram. 
Vamos à fila semanalmente e realizamos oficinas com 
os familiares que aguardam a visita, visando construir 
possibilidades de deslocamentos nas relações de po-
der, ali (re)atualizadas nas narrativas. Entendendo que 
o conhecimento não se estende do que se julga sabe-
dor até aqueles que se julga não saberem, mas que se 
constitui nas relações de transformação, e se aperfei-
çoa na problematização crítica destas relações, afir-
mamos uma produção de conhecimento nos encon-
tros. 
São inúmeras falas com caráter de denúncia, carrega-
das de medo pelo risco contido no simples ato de dis-
to falar. Tortura, violência, perseguição e abuso de 
poder por parte dos policiais são falas constantes, 
além da atuação preconceituosa e moralizante de juí-
zes e promotores, acompanhada de uma defesa pouco 
atuante e até mesmo omissa por parte da defensoria 
pública do Estado. 
Nesse trabalho de escuta, de coletivização e de teste-
munho, tentamos captar os rastros dessas experiên-
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cias, silenciadas por maquinarias de invisibilização. 
Assim, procuramos inventar neste tempo-espaço das 
filas um lugar possível de produções coletivas de 
memória e devir dessas experiências. Para além da 
escuta, começamos a fazer uso de outra ferramenta de 
intervenção na fila: as oficinas. No início, com o in-
tuito de ser um disparador para os testemunhos e nar-
rativas, fizemos oficinas com imagens (desenhos e 
charges) que retratavam a violência policial da qual 
os familiares tanto nos contavam. Circulávamos as 
imagens por entre as pessoas, e tal qual um barbante, 
iam amarrando as histórias contadas, coletivizando as 
experiências de violência (policial, institucional, esta-
tal…). Os diferentes olhares e histórias entravam na 
roda para compartilhar um pouquinho daquilo que é 
singular e ao mesmo tempo coletivo. Ao encontrar 
experiências tão semelhantes nas falas dos outros, os 
familiares se sentiam menos sozinhos, e quanto mais 
se aproximavam, mais vontade tinham de falar tudo 
aquilo que é silenciado pelas autoridades que cruzam 
seus caminhos. Ampliando o conteúdo que escutáva-
mos para além da violência, fizemos também uma 
oficina com fotos da cidade de Porto Alegre, buscan-
do ouvir as múltiplas relações que cada sujeito tece 
com a cidade: de que maneira a enxerga, por onde 
anda, o que conhece. E de que forma essa rede se cru-
za com as experiências de violência. 
Através das imagens falamos dos jovens que passam 
pelo sistema socioeducativo no Brasil, sobre socioe-
ducar e punir. Escutamos a dor e o sofrimento de 
quem acompanha esses jovens, sentimos as marcas de 
quem tem os direitos violados por ser negro e pobre. 
Ofertando nossa escuta, criamos juntos um lugar para 
que esses testemunhos possam emergir e ganhar um 
grau de legitimidade e validade. Seguindo nas entra-
nhas dos jogos de visibilidade, elaboramos uma nova 
oficina, ainda por acontecer, na qual entregaremos aos 
familiares que aguardam na fila, e também aos ofici-
neiros do Coletivo, câmeras fotográficas descartáveis 
para que eles as levem consigo, e todos tirem fotos do 
caminho que os leva até a fila, local de encontro dos 
participantes. Em um próximo encontro, conversare-
mos sobre nossos percursos e estares, e as câmeras 
nos serão devolvidas para que possamos revelar as 
fotos. Em um terceiro encontro, levaremos as revela-
ções, trocando impressões sobre as fotografias e afe-
tações desses registros. A escolha de qual foto tirar é 
livre, com uma indicação de que seja algo que com-
ponha o percurso deles até aquele espaço em que 
compartilhamos - entendendo como percurso desde o 
caminho do ônibus até o revólver que fez com que o 

seu filho estivesse ali. Cada olho uma lente, cada foto 
um percurso. Um mosaico composto de retratos da 
vida, daquelas vidas que se encontram privadas de 
liberdade, das experiências que merecem ser conta-
das, dos rostos que devem ser vistos, da multiplicida-
de de olhos, olhares e cores que fazem parte da fila. 
Até a data do encontro, esta oficina já terá sido reali-
zada com as mães. Por entendermos que a fila não é 
apenas o espaço físico que encontramos nas nossas 
intervenções, na apresentação deste trabalho, em for-
mato de oficina, queremos produzir e re(a)colher al-
gumas das afetações que o encontro com as histórias 
da fila possibilita. 
Palavras-chave: privação de liberdade; violência 
institucional e de Estado; testemunho; espera. 
 
Trecheiros e embates com a cidade e seus agentes 
encarregados de gerir a entrada e permanência 
dos estranhos. 

Cledione Jacinto de Freitas 
José Sterza Justo 

Universidade Estadual Paulista UNESP/Assis 
 
O presente trabalho é parte integrante de uma pesqui-
sa de mestrado intitulada “Os indesejáveis: os agentes 
públicos e a gestão da mobilidade de trecheiros e 
pessoas em situação de rua” que consistiu em anali-
sar os modos de atuação dos agentes públicos sobre as 
pessoas em situação de rua e trecheiros de uma cidade 
média do interior paulista, localizada num importante 
corredor de circulação de trecheiros, formado pelo 
cruzamento de rodovias tronco que ligam o norte do 
Estado ao Paraná e a região oeste do Estado à região 
leste, na qual está situada capital. A pesquisa foi rea-
lizada segundo o referencial da Etnografia em Psico-
logia com a técnica de observação participante, com 
duração de oito meses e centrou-se na atuação dos 
agentes que trabalhavam na Secretaria Municipal de 
Assistência Social, acompanhando o trabalho da 
equipe do município, constituída por assistentes soci-
ais, psicólogos e funcionários de nível médio, lotada 
no Centro de Referência Especializada de Assistência 
Social (CREAS) e na Unidade de Assistência ao Mi-
grante (UAM), bem como de outros profissionais que 
participaram do Grupo de Trabalho de População de 
Rua instituído pelo município para lidar com o au-
mento do número de pessoas em situação de rua no 
município. O acompanhamento ocorreu em todas as 
etapas do trabalho, abrangendo desde a participação 
em reuniões da equipe para discutir casos e formular 
estratégias até as abordagens e atendimentos realiza-
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dos em ruas e praças públicas. Dessa forma, nesse 
trabalho, nosso interesse é descrever e analisar o pro-
cesso de gestão da mobilidade das pessoas em situa-
ção de rua e trecheiros dispensada pelos agentes pú-
blicos do município, que ocorria de duas maneiras 
distintas e, ao mesmo tempo, complementares. Para 
as Pessoas em Situação de Rua o processo se dava 
com internação involuntária ou compulsória em insti-
tuições psiquiátricas; colocação em Casa de Passagem 
e no Hotel Social depois de realizada as rondas notur-
nas; busca do retorno para a família, para o trabalho 
ou para a residência como prega a Política Pública de 
Assistência Social, que denominamos de políticas de 
sedentarização e, para os resistentes o processo era de 
deslocá-los dos espaços públicos, como praças públi-
cas, e construções para lugares sem a presença de ci-
tadinos, além de buscar impedir a socialização entre 
esses nômades com o fito de cumprir a política muni-
cipal de garantir a mobilidade dos citadinos. Já para 
os trecheiros, o processo era outro e a atuação dos 
agentes públicos se dava na colocação em trânsito 
permanente dos que aportavam na rodoviária do mu-
nicípio por meio da política compulsória de concessão 
de passagens rodoviárias para a cidade mais próxima. 
Essa prática visava impedir a entrada dos trecheiros 
na cidade e, assim, a possibilidade de interação destes 
com as pessoas em situação de rua, além de ser uma 
estratégia para a não fixação dos trecheiros no muni-
cípio e, consequente perturbação dos citadinos. Nesse 
sentido, essas duas ações, empregadas pelos agentes 
públicos, cumpriam mais a função de gerir a mobili-
dade dos nômades (Pessoas em Situação de Rua e 
Trecheiros), deslocando-os, modulando suas veloci-
dades ou restringindo o acesso e permanência nos 
espaços públicos, do que garantindo os direitos civis e 
sociais constantes nas políticas públicas, ou melhor, 
até a “garantia dos direitos” era, também, uma estra-
tégia para gerir a mobilidade. Assim, gerir a mobili-
dade dos nômades era uma maneira de garantir a livre 
mobilidade dos citadinos, evitando o contado com a 
indesejabilidade produzida por sua presença dentro 
dos espaços urbanos. Dessa maneira a vivência e a 
experiência da cidade e do que ela podia oferecer era 
dada de forma diversa para os citadinos e para os nô-
mades: para os citadinos o livre acesso e para os nô-
mades o acesso restrito e regulado. Para essa prática 
contribuíram sobremaneira os agentes públicos encar-
regados pelo atendimento das pessoas em situação de 
rua e trecheiros do município. 
Palavras-chave: Trecheiros, pessoas em situação de 
rua, agentes públicos, cidade, mobilidade. 

Órgão financiador: FAPESP. 
 
A ação dos pés na transformação engajada do 
bairro da Liberdade  

Danilo Sergio Ide 
Arley Andriolo 

Instituto de Psicologia da Universidade de São Paulo 
 
Entre os anos de 2010 e 2014, fizemos um estudo 
com moradores do bairro da Liberdade. Como se trata 
de um bairro paulistano com grande apelo turístico, 
nosso interesse era saber como seria morar num 
bairro cartão-postal. Conseguimos a participação de 
sete moradores e com eles fizemos passeios nos quais 
cada um apontou os seus lugares de interesse no 
bairro da Liberdade. Como lá se encontram diversas 
intervenções paisagísticas decorando calçadas, facha-
das e postes de iluminação com temas orientais, espe-
cialmente japoneses e chineses, esperávamos inicial-
mente que essas marcas visuais fossem atributos 
importantes destacados por nossos moradores. Entre-
tanto elas foram as marcas menos apontadas por eles. 
Mais do que ver, os moradores nos reforçavam a di-
mensão do comer, apresentando alguns aspectos de 
seus hábitos alimentares no bairro. Aqui não podemos 
deixar de lembrar o estudo de “ecologia psicológica” 
desenvolvido por Kurt Lewin para a compreensão de 
hábitos alimentares de comunidades americanas. Mas, 
ao invés de nos valermos da “teoria do canal” e da 
“psicologia do porteiro” apresentados pelo autor, en-
contramos outro referencial em sua obra para abordar 
os achados de nossa pesquisa. Trata-se do estudo 
topológico do espaço de vida, que, embora estabeleça 
relações espaciais entre elementos tomados do ambi-
ente exterior, concerne a domínios cuja existência não 
é objetiva, mas interior. Para tratar então de tais fatos, 
cuja realidade é psicológica, Lewin se valeu da topo-
logia, tomada da geometria, já que com ela poderia 
criar representações gráficas livres da necessidade de 
mensuração. Assim poderia representar as áreas que 
compõem em determinado momento o espaço de vida 
de uma pessoa e as forças que operavam para a sua 
transformação. Estabelecia, por exemplo, áreas que 
funcionavam como elementos de atração ou repulsão, 
marcando modos de locomoção no espaço de vida. A 
psicologia topológica de Kurt Lewin se tornou uma 
referência menor, se comparada a suas contribuições 
em dinâmica de grupo. Mas, fora da psicologia, no 
campo da estética, Arnold Berleant retoma essas con-
tribuições topológicas de Lewin. Embora a topologia 
se concentrasse sobre o ambiente psicológico, os fatos 
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que possuíam existência psicológica no espaço de 
vida de uma pessoa, Berleant retoma o conceito de 
Aufförderungsqualität com o qual Lewin propõe o 
fato de o ambiente exterior exercitar uma influência 
sobre o homem, apresentando uma “qualidade con-
vidativa”, ou seja, o ambiente convida o homem a 
agir, favorecendo ou restringindo seu horizonte de 
ações. Para a escolha de restaurantes, nossos mora-
dores do bairro da Liberdade se orientavam pelo 
sabor da comida servida, preço praticado, nacionali-
dade dos donos e movimento da clientela. Essas eram 
as qualidades que os convidavam, convocavam, 
engajavam em suas perambulações pelo bairro. Entre-
tanto Berleant, pautado pela noção de corporeidade 
em Merleau-Ponty, destaca também uma relação de 
reciprocidade: se o ambiente nos engaja para compor-
tamentos, nossa ação engajada devolve uma trans-
formação ao ambiente. No bairro da Liberdade, iden-
tificamos que esse tipo de transformação engajada se 
deu lentamente pela ação dos pés. Passo a passo, co-
munidades pisaram e repisaram o solo do bairro. Peg-
adas viraram trilhas, que, por sua vez, formaram 
caminhos. Com o tempo, na beira do caminho, surgia 
um comércio, um alojamento, outro comércio, outro 
alojamento. A cada novo estabelecimento, as feições 
da paisagem se transformavam a ponto de ser possível 
reconhecer nelas os traços da própria comunidade. 
Hoje, por exemplo, reconhecemos uma identidade 
oriental no bairro da Liberdade. A decoração oriental 
que a caracteriza se apresenta como o produto das 
pegadas das grandes correntes imigratórias de ja-
poneses e chineses que afluíram para o bairro ao lon-
go do século XX. Mas ainda é possível depreender 
pegadas mais antigas a partir de algumas marcas re-
siduais no bairro. Temos a Capela dos Aflitos e a 
Igreja dos Enforcados, que são vestígios dos antigos 
fluxos do tempo da escravidão; a Lega Itálica e a 
Casa de Portugal, que testemunham um movimento 
posterior ligado à imigração italiana e portuguesa. 
Esse processo indica que a socialização não se deu 
apenas pelas palavras trocadas entre a comunidade, 
mas também por movimentos compartilhamos numa 
mesma paisagem. Tim Ingold expressa esse tipo de 
laço térreo de uma coletividade por meio do termo 
“solo do social” (ground of the social). O solo reúne o 
social. Sobre ele, refazemos os passos de nossos pre-
decessores. Nele, nossas vidas se vinculam. Nesse 
sentido, um circuito que se forma num parque, um 
ciclo que é mantido repetidamente num bairro, uma 
circulação que se abre numa praça são movimentos 
que refletem modos de intervenção social tão engaja-

dos quanto protestos, propostas e manifestações polí-
ticas. O engajamento não é apenas discursivo, re-
passado de boca em boca, mas também corporal, 
efetuado pela simples ação dos pés sobre o solo. 
Palavras-chave: psicologia social; engajamento; cor-
po; ambiente. 
Órgão financiador: CAPES 
 
A criança em situação de internação: o que ela tem 
a dizer? 

Nadja Maria Vieira 
Éricka Patrícia Santos Feitosa 

Universidade Federal de Alagoas 
 

Apresenta-se aqui uma proposta de investigação sobre 
a experiência psicológica de crianças que se encon-
tram em internação hospitalar. A relevância desse 
estudo está na medida em que se observa a neces-
sidade de construção desses espaços apropriados para 
a promoção de saúde e que possua características ad-
equadas ao atendimento eficiente das demandas do 
público infantil. 
O objetivo do estudo é definido com o enfoque nas 
significações de crianças, o que pressupõe a afiliação 
teórica dessa pesquisa com a abordagem sócio histó-
rica da psicologia, onde se considera que a base para 
o funcionamento psicológico são os processos de sig-
nificações. 
Para Bruner (1997) o enfoque nos processos de 
significações traduz um estudo adequado do 
funcionamento psicológico humano uma vez que os 
sistemas simbólicos que os indivíduos usam para 
construir significados estão arraigados na cultura e na 
linguagem. De acordo com Bruner as narrativas são 
eventos através dos quais os seres humanos 
organizam suas experiências psicológicas, sendo a 
possibilidade de ordenação dos significados no 
tempo, o artifício fundamental para essa organização.  
Neste estudo os significados também serão analisados 
a partir de sua organização nas narrativas de crianças. 
Isto é, os dados serão narrativas. Para incentivar o 
engajamento das crianças na narratividade planeja-se 
o uso do recurso do desenho infantil. Vários autores 
discutem em diferentes perspectivas o potencial do 
desenho infantil em pesquisas. Vigotski (2010) 
observou que os desenhos infantis são atividades de 
produção de significados e sentidos, onde a criança 
utiliza significados e símbolos ao invés dos objetos. O 
autorretrato, uma forma mais especifica do desenho, 
será utilizado nesta pesquisa por seu potencial para 
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dar mais visibilidade aos aspectos emocionais 
(Pasian, 1999).  
Justifica-se então a opção pelo aparato conceptual da 
Psicologia Sócio Histórica para este estudo na medida 
em que ele possibilita uma análise da experiência 
psicológica das crianças, sem alienar os aspectos so-
cioculturais. Além disso, assegurando-se um alin-
hamento ainda mais profundo deste estudo com esse 
aparato conceptual, define-se a análise de narrativa 
como o principal procedimento de interpretação. A 
expectativa com esse procedimento é a construção de 
duas dimensões de informações sobre as significações 
a serem analisadas: uma, se dirige para esclarecimen-
tos sobre o funcionamento narrativo do psiquismo 
humano; outra se dirige para definição de aspectos 
relevantes a preparação de espaços e cenários em 
hospitais para o atendimento eficiente de crianças. 
Para o estudo, serão selecionadas oito crianças entre 
seis e dez anos de idade. As oito crianças serão 
divididas em dois grupos: a) quatro que estão no 
máximo há uma semana internadas e b) quatro que 
permanecem internadas há, no mínimo, um mês. A 
variação dessas condições é para possibilitar um 
enriquecimento na configuração dos dados. A 
hipótese é que o tempo de internação mais 
prolongado leve a uma maior clareza na 
caracterização do impacto negativo das condições 
precárias de organização dos espaços no hospital em 
que se desenvolverá esta pesquisa. Como critério de 
exclusão especifica-se as crianças que possuem 
retardo mental, impossibilidade de deslocamento pelo 
hospital, alguma questão em membro superior que 
impossibilite a realização do autorretrato e algum 
fator de impeça que a criança realize a narrativa.  
O estudo será realizado no Hospital Universitário 
Prof. Alberto Antunes / HUPAA- UFAL.  
Os procedimentos de coleta de dados cumprirão as 
seguintes etapas:  
i. Visitas ao hospital para entrevistar técnicos de 
enfermagem. O objetivo dessa entrevista é a 
sondagem de informações sobre as crianças, como 
também obter a liberação da criança para o estudo.  
ii. Entrevistas com pais ou responsáveis pelas 
crianças. Nessa ocasião será apresentado o Termo de 
Consentimento Livre e Esclarecido – TCLE.  
iii. Oficinas de desenhos com as crianças internadas. 
Primeiro contato a pesquisadora realizará o 
autorretrato, caso ela queira, com o objetivo de 
diminuir o estranhamento da criança com a situação 
da pesquisa. No momento seguinte a pesquisadora irá 
com a criança para um dos locais do estudo, pedindo 

primeiramente para que a criança dê nome a esse 
local e depois solicitando a criança desenhar o cenário 
em que ela se encontra e em seguida se desenhar 
naquele cenário realizando alguma atividade. Essa 
etapa deverá ser realizada em três diferentes locais do 
hospital: Recepção; Enfermaria e na sala de 
Brinquedos.  
iv. A etapa seguinte é para falar sobre o desenho. 
Nesse momento a pesquisadora dirá à criança que sua 
voz será gravada e mostrará o equipamento para ela. 
Então a pesquisadora solicitará que ela lhe explique o 
seu desenho.  
A análise dos dados abrangerá três procedimentos: (1) 
apreciação dos desenhos; (2) apreciação das narrati-
vas e (3) Análise microgenética, constituída pela in-
terpretação da pesquisadora articulando a relação en-
tre a apreciação do desenho e da narrativa, na medida 
em que propõem uma interpretação do entrelaçamen-
to dos fenômenos com base em pressupostos teóricos 
da psicologia sócio histórica. Segundo Goes, (2000) e 
Kelman (2004) a análise microgenética possibilita 
uma abordagem do funcionamento dinâmico do 
psiquismo, incluindo aspectos novos e complexos, 
realçando os momentos em que ocorrem trans-
formações. 
Palavras-chave: Internação hospitalar; significações; 
autorretrato; 
 
Entrelaçando narrativas e traduções no coletivo-
lugar Rua do Lavradio 

Fabíola Belinger Angotti 
Paulo Afonso Rheingantz 

Universidade Federal do Rio de Janeiro 
Denise de Alcântara 

Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro 
 

O artigo apresenta alguns resultados da pesquisa 
(ANGOTTI, 2013) desenvolvida no grupo Qualidade 
do Lugar e Paisagem (ProLugar)4, vinculado ao Pro-
grama de Pós-graduação em Arquitetura da Univer-
sidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ). Aborda 
como temática a qualidade do lugar e enfatiza a sub-
jetividade nas associações entre os atores do ambiente 
urbano Rua do Lavradio – localizada no bairro da 
Lapa, da cidade do Rio de Janeiro, Brasil – e seus 
entrelaçamentos com a materialidade – características 
físicoespaciais da morfologia urbana. 
Por meio das relações subjetivas e dos atributos gera-
dores de qualidade do lugar – aspectos espaciais, 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
4 Ver site disponível em < www.fau.ufrj.br/prolugar > acesso em 15/03/2014.  
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morfológicas e imantados5 –, a Rua do Lavradio as-
sume a condição de coletivo-lugar, caracterizando-se 
pela inexistência de hierarquias entre humanos e não-
humanos.  Sua qualidade passa a ser um entrela-
çamento dos “valores, sensações e concepções rela-
tivas ao conjunto de atributos físico-formais do lugar, 
bem como as atividades e ações que ali são exercidas” 
(RHEINGANTZ et al., 2012, p.20). 
A pesquisa teve como principal objetivo cartografar 
as instabilidades e controvérsias inerentes à subjeti-
vidade e a materialidade da Rua do Lavradio, que 
contribuem para a construção de um sentido de lugar 
e atratibilidade relacionados com sua posição e 
atuação no contexto urbano da cidade do Rio de 
Janeiro.  
As etapas de pesquisa – fundamentação teórica e 
prática – foram realizadas concomitantemente e, pos-
teriormente, entrelaçadas. Utilizou-se como método a 
cartografia de controvérsias (LATOUR, 2005), jun-
tamente com instrumentos de análise tipomorfológica, 
da avaliação pós-ocupação (APO).  
As ações as linguagens e os anseios dos atores hu-
manos – visitantes, expositores, antigos moradores, 
trabalhadores, antigos e atuais comerciantes de an-
tiguidades – foram obtidas por meio de entrevistas 
semiestruturadas. Para reconhecer os atores não-
humanos – aspectos físicos e espaciais da rua – foram 
realizados levantamentos de uso e ocupação do solo, 
gabarito das edificações, tipologias arquitetônicas, 
aspectos da paisagem, sistemas das vias e legislação 
de proteção ao patrimônio. Além disso, outras in-
formações foram obtidas com a leitura de jornais, 
revistas e publicações acadêmicas. 
Por meio das controvérsias foi possível observar os 
diferentes pontos de vista dos atores e as vozes que se 
calaram na formação da rede (PEDRO, 2010), além 
de evidenciar a complexidade das associações ex-
istentes no coletivo-lugar Rua do Lavradio e seus 
movimentos de transformação, principalmente, com 
relação a sua dinâmica de usos e funções.  
Um dos seus principais marcos de transformação 
ocorreu em 1996. Na tentativa de atrair consumidores 
e recuperar o estado de degradação da rua, comerci-
antes de antiguidades reativaram a Associação dos 
Comerciantes do Centro do Rio Antigo (Accra) e pas-
saram a realizar, todo primeiro sábado do mês, a Feira 
Rio Antigo. Atualmente, a Rua do Lavradio e seu 
entorno – em função do aumento do número de bares 
e restaurantes e da reduzida quantidade de antiquários 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
5 Aspectos que tem a capacidade de atrair as pessoas. 

– passaram a ser vistos como locais de entretenimento 
e lazer, favorecendo novas dinâmicas sociais e ur-
banas.  
Assim, considera-se que as mudanças da Rua do La-
vradio decorrem da diversidade de relações e das 
possíveis divergências que se estabeleceram entre os 
atores envolvidos na dinâmica da rua. Várias narrati-
vas prováveis são geradas a respeito dos desejos de 
permanência e/ou mudanças de usos, forma e apropri-
ação da rua, permitindo explorar seus movimentos e a 
multiplicidade de associações existentes entre os ator-
es humanos e não-humanos que participam deste 
coletivo.  
No artigo apresentamos uma releitura das noções de 
rede sociotécnica, coletivo, ator, não-humanos, 
tradução, porta-vozes, cartografia de controvérsias e 
mediação, propostos pela Teoria Ator-Rede (TAR). 
Em seguida é exposto um conjunto heterogêneo de 
narrativas com propósito de contornar a precariedade 
e os dilemas presentes no processo de entendimento 
de qualidade do lugar (CUKIERMAN, 2007), en-
trelaçadas às traduções6 dos atores humanos, identifi-
cadas pelo ator-pesquisador.    
Espera-se, deste modo, explorar as aplicações 
da Teoria Ator-Rede em outros coletivos urbanos, a 
partir das bases desenvolvidas no coletivo-lugar Rua 
do Lavradio. Além disso, almeja-se contribuir para se 
pensar as pesquisas acadêmicas, sobretudo, aque-
las que se voltam para categorizações modernas – 
marcadas por uma lógica que privilegia a dicotomia 
pessoa-ambiente – que não têm sido propícias para 
dar conta da importância de atores-observadores no 
processo.  
Palavras-chave: Rua do Lavradio; coletivo-lugar; 
cartografia de controvérsias. 
 
Os desafios da avaliação do trabalho em coopera-
tivas populares 

Laura Basoli 
Maria Rita Mello Barcelos 

Sonia Romeiro Costa Rocha 
UNESP Assis 

 
A partir da experiência acumulada na assessoria de 
grupos populares, que têm como objetivo a geração 
de trabalho e renda, a Incubadora de Cooperativas 
Populares da Unesp – Núcleo de Assis, diferente-
mente das estratégias e intervenções organizacionais 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
6 Cf. Rheingantz et al. (2012) uma tradução pode ser entendida como uma apropriação 
singular que cada ator faz da rede e na rede e que enfatiza os movimentos e deslocamentos que 
nela ocorrem.   
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clássicas, considera o protagonismo dos tra-
balhadores. Dessa forma, adota-se o referencial teó-
rico e metodológico crítico, derivado da teoria da 
práxis, de metodologias participativas, dos princípios 
da Economia Solidária, do Cooperativismo e da Edu-
cação Popular. O processo de incubação parte, então, 
da valorização dos saberes e experiências dos tra-
balhadores para construir coletivamente a organização 
dos processos produtivos nos empreendimentos, as-
sim como administração e articulação política dos 
mesmos.  
O presente trabalho tem como objetivo fazer uma re-
flexão acerca da demanda, por parte da diretoria de 
cooperativas populares, por um processo de avaliação 
do grau de participação e “desempenho” de coopera-
dos organizados. Estes empreendimentos se propõem 
a uma gestão democrática e participativa, por meio 
dos princípios da Economia Solidária. Contudo, é 
possível observar as dificuldades em se apropriar do 
modo de funcionamento autogestionário, para além 
do modelo hegemônico de organização da Economia 
Capitalista.  
A reflexão surge a partir da construção metodológica 
do processo avaliativo, uma vez que os instrumentos 
sugeridos pelos próprios grupos, limitam-se a uma 
análise superficial das relações de trabalho, tendo 
como foco a adequação dos sujeitos ao processo 
produtivo. Pode-se considerar que este discurso in-
stitucionalizado reforça as práticas de controle co-
muns à heterogestão, ou seja, a prática do controle da 
produção por meio do controle dos trabalhadores.  
O que se evidencia é a necessidade de “enxugar” o 
grupo, manter na cooperativa somente cooperados 
disciplinados, assíduos, que acatem ordens. Traduz-
se, então, em uma tentativa de solução rápida e ime-
diata de conflitos, resultando em um processo contra-
ditório, que se reduz a manutenção do controle de 
corpos produtivos.  
O que se silencia é o imaginário de que, na ausência 
da figura do patrão, a diretoria assume essa função, 
ficando os trabalhadores desobrigados de se im-
plicarem no processo produtivo como um todo, assim 
como em cumprir com os pactos coletivos. Aparen-
temente, autogestão confunde-se com desresponsabi-
lização, o que faz com que os sujeitos envolvidos, 
tanto da diretoria e quanto do grupo como um todo, 
assumam uma postura passiva ao invés de partici-
parem ativamente das discussões e decisões relacion-
adas ao empreendimento do qual são sócios. 
Somos convidados, então, a refletir qual pano de fun-
do contextualiza esse pedido, e como nos posiciona-

mos para responder enquanto uma instituição de as-
sessoria. Como devolvemos a responsabilidade sobre 
o processo, de forma que o pedido possibilite o 
aparecimento das fissuras que impliquem os coopera-
dos no processo de gestão participativa, para que des-
ta forma possam, então, contribuir com a apropriação 
e reinvenção dos dispositivos de avaliação, específi-
cos das organizações capitalistas.  
Este caminho criativo e desafiador possibilita às 
práticas avaliativas, a potencialidade do espaço de 
construção do Regimento Interno – ferramenta “for-
mal” norteadora das relações de trabalho, que, quando 
produzido pelo próprio grupo, pode contribuir para a 
pactuação ética do coletivo. O instrumento, como o 
próprio nome indica, é uma ferramenta de regulamen-
tação das atividades realizadas no interior da coopera-
tiva, devendo esta regulamentação estar sempre em 
harmonia com o Estatuto Social. 
O processo traz à luz a contradição vivenciada pelos 
sujeitos que compõem este empreendimento, dando 
visibilidade aos entraves da participação democrática 
em detrimento ao modelo hegemônico de organização 
do modelo capitalista de produção. 
Palavras-chave: Incubadoras, Cooperativas Popula-
res, Autogestão, Avaliação Participativa.  
 
Jardim Sossego - Do Lixo ao Luxo: O processo de 
apropriação e transformação da comunidade Vila 
Sossego 

Ícaro Epifânio  
Liziane Guedes da Silva  

Manuela Nogueira de Almeida  
Alzira Lewgoy  

Maria Inês Azambuja 
 
O presente texto aborda o trabalho interdisciplinar do 
Projeto InterSossego, um projeto de extensão, – inte-
grante do Programa Saúde Urbana/UFRGS -, realiza-
do na Vila Sossego e composto por parceiros como a 
UBS Santa Cecília/HCPA (equipe 1) e o CRAS Cen-
tro. Essa atuação visa desenvolver a participação pro-
tagonista e ativa dos moradores dessa comunidade, 
que culminou na transformação da praça local, onde 
se armazenava lixo e sujeira, em um local que acolhe 
esses sujeitos e suas esperanças.  
A Vila Sossego apresenta características peculiares no 
contexto urbano de Porto Alegre, pois encontra-se 
encravada em um território central e valorizado, pelo 
capital e da Capital, diferenciando-a de ocupações 
afastadas dos centros urbanos, como a Restinga e 
Lomba do Pinheiro. Caracteriza-se por ser uma vila 
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de pequena área e população. Há uma constante 
pressão para remoção, contudo, os moradores ex-
ercem pressão sobre o Estado em busca da reurban-
ização e legalização da região, demonstrando desejo 
de integrar-se de fato ao tecido da cidade formal. 
Objetivos: Elevar o empoderamento e o protagonismo 
dos moradores da Vila Sossego, através da partici-
pação e da apropriação de um lugar comum, a praça, 
e assim fomentar na comunidade a busca autônoma 
pela garantia dos seus direitos fundamentais.  
Perceber como essas relações influenciam na iden-
tidade comunitária, no sentimento de pertencimento 
da comunidade à cidade e na problemática da saúde 
urbana, além de problematizar como ações de consci-
entização e práticas da universidade na vila podem 
transformar tais relações. 
Metodologia: Ações diversas tem sido realizadas en-
tre a equipe do projeto e a comunidade para atender 
os objetivos propostos, como: A) a realização de re-
uniões mensais entre os integrantes do Projeto e os 
moradores da comunidade; B) o estímulo à reflexão 
coletiva, visando à tomada de decisão e empodera-
mento dos moradores para solução de suas demandas; 
C) atividades integradoras nos fins de semana na vila, 
com intuito prático, educativo e reflexivo com os mo-
radores, sendo notável a participação das crianças; D) 
o estímulo à integração do grupo a outras comuni-
dades; E) atividades práticas de plantio, reforma e 
revitalização de espaços degradados. 
Processos avaliativos: A equipe do Projeto InterSos-
sego estimulou em reunião que os moradores trans-
formassem esse local de descarte irregular de lixo, e 
foco de reprodução do mosquito da dengue, em um 
espaço de qualidade para uso da comunidade. Foi 
possível elaborar um projeto paisagístico contem-
plando recuperação dos brinquedos para uso das cri-
anças, área sombreada para as reuniões da comuni-
dade, e canteiros para cultivo de hortaliças e 
vegetação ornamental. Mobilizados, a equipe do Pro-
jeto e os líderes comunitários angariaram os recursos 
materiais para a construção. As lideranças contataram 
os órgãos municipais responsáveis pela limpeza da 
área e envolveram-se ofertando mão de obra. Essa 
ação foi tão efetiva, que resultou na presença do Pre-
feito de Porto Alegre, José Fortunatti, para inaugurar 
(sic) a praça. 
Considerações finais: O Projeto InterSossego ainda 
está em andamento, mas já é possível notar o início de 
uma formação de protagonismo dos moradores 
perante sua comunidade, transformando as decisões 
tomadas nas reuniões em realidade, demonstrando 

amadurecimento no sentido de valorizar a união do 
coletivo.  
Para a formação profissional, está experiência tem 
sido enriquecedora e tem ensinado na prática como 
atuar de forma coletiva e interdisciplinar, refletindo 
com a comunidade suas demandas, visando com-
preender os determinantes sociais que nos cercam, 
para então gerar ações efetivas. 
Palavras-chave: protagonismo, comunidade, cole-
tivos. 
 
Educação permanente de operadores locais de po-
líticas públicas: um caminho para a transformação 
social? 

Luiza Helena Dalpiaz 
Universidade do Oeste de Santa Catarina UNOESC 

 
Nesta comunicação apresento elementos de uma 
pesquisa-formação, por mim coordenada, cujo objeti-
vo geral foi transpor e desenvolver um método de 
problematização de práticas profissionais, para o con-
texto da educação permanente de operadores locais de 
políticas públicas; na origem, este método foi elabo-
rado para a formação de pesquisadores no serviço 
social (DALPIAZ, 2005). A educação permanente se 
fundamenta em aprendizagens significativas de ope-
radores que transformam sentidos de suas práticas 
profissionais e da organização do trabalho, em função 
de necessidades das populações, da gestão setorial e 
do controle social da política social de referência 
(CECCIM, FEUERWERKER, 2004). O trabalho 
empírico foi realizado no campo da política de as-
sistência social, nesta pesquisa considerado como 
campo analisador de problemas emergentes das polí-
ticas públicas no Brasil (LOURAU, 1970). A im-
plantação da Política Nacional de Assistência Social 
(PNAS) e do Sistema Único de Assistência Social 
(SUAS) produziram novas exigências em relação à 
gestão, às formas e aos modos de organização, assim 
como às condições de trabalho. A Norma Operacional 
Básica de Recursos Humanos do SUAS (NOB-
RH/SUAS) define a educação permanente como fun-
damento para o fortalecimento de atores que ex-
ecutam a política de assistência social.  A NOB-RH 
preconiza, entre outras estratégias, o estabelecimento 
de parcerias entre organizações de ensino e de gestão 
do sistema, assim como a realização de pesquisas so-
bre capacitações realizadas. Nesta comunicação ex-
ponho características e resultados de uma pesquisa-
formação, realizada no período compreendido entre 
2007/2 e 2010/2, sobre um dispositivo de educação 
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permanente: a oficina de análise de práticas profis-
sionais. Esta foi implementada por uma equipe inter-
institucional de pesquisadores junto a trabalhadores 
do SUAS, membros de equipes locais, interdiscipli-
nares e interprofissionais, de cinco municípios da 
Região Metropolitana de Porto Alegre. O método de 
produção de conhecimentos se particulariza em duas 
noções operativas - crise do praticante e tensão para-
digmática (DALPIAZ, 2005); os fundamentos teó-
ricos compõem uma tríade de referências indissoci-
áveis: a multirreferencialidade (ARDOINO, 1988), a 
análise institucional (LOURAU, 1970) e um modelo 
de avaliação de políticas sociais (ZECCA, 1989). O 
objetivo é problematizar práticas profissionais in-
stituídas e (re)construir trajetórias que instaurem 
modificações em atos e discursos de trabalhadores 
que executam a política social. Nesta perspectiva, a 
método estabelece condições que produzem, em ato, 
um processo de ruptura epistemológica: o sujeito, 
tradicionalmente dissociado do problema que investi-
ga, passa a problematizar sua prática profissional 
reconhecendo-se implicado na trama social que inter-
roga. O processo de trabalho se caracteriza por: con-
struir parcerias interinstitucionais e entre praticantes e 
pesquisadores; estabelecer um tempo-espaço de tra-
balho regular, associando atividades individuais, 
grupais e coletivas; constituir um lugar de escuta e 
autorização que favorece o exercício da expressão 
singular, do não-julgamento do outro e da reflexão 
compartilhada; desenvolver o debate de ideias e a 
produção textual dos praticantes. Tais condições 
produzem, entre outros resultados: formulação de 
questões singulares pelos praticantes, as quais 
(re)encontram e (re)complexificam questões da políti-
ca social de referência; emergência do desejo de 
conhecimento e da/o autoria-protagonismo singular 
do sujeito, desconstruindo formas de reprodução de 
pensamentos monorreferenciais e práticas científicas 
estereotipadas, assim como modalidades prescritivas 
para a formação profissional. A oficina também evi-
dencia: superposição e concomitância de modelos 
distintos e opostos de políticas sociais; interde-
pendência entre trajetórias de usuários e trajetórias de 
profissionais na reprodução da cronicidade de situ-
ações de exclusão e vulnerabilidade sociais; indícios 
de marcas que estigmatizam trajetórias de usuários do 
sistema de políticas públicas; fragmentação e super-
posição de intervenções de diferentes profissionais e 
diferentes serviços no território; dispersão de in-
formações referentes à mesma situação em diferentes 
fontes e formas de registro de dados; precarização das 

condições de trabalho de operadores locais; sofrimen-
to dos/as trabalhadores/as; formalismo democrático 
em instâncias de controle social. Uma hipótese orien-
ta esta forma particular de abordagem da educação 
permanente: o método de problematização de práticas 
profissionais propicia condições para o praticante 
realizar uma trajetória singular, individual e coletiva, 
de questionamentos e mudanças, em três planos con-
comitantes: existencial (re-interrogando a identidade 
profissional); político (re-investigando relações de 
poder e a relação ao saber); e científico (re-
examinando relações entre teoria e prática). Consider-
ando fragmentações e contradições que caracterizam 
o processo de institucionalização das políticas públi-
cas, no Brasil pós-1988 (ABRÚCIO, 2007; LOBA-
TO, 2009), a pesquisa demonstrou que um dispositivo 
de educação permanente, alicerçado na parceria entre 
praticantes e pesquisadores para produzir conheci-
mentos, contribui para a construção de um projeto de 
transformação social. O termo projeto é aqui entendi-
do em termos filosóficos (ARDOINO, 1977), como 
uma perspectiva de (re)significação de sentidos das 
práticas profissionais, simultaneamente, no campo das 
políticas públicas e no campo acadêmico. Resultados 
desta pesquisa subsidiaram modificações em práticas 
docentes no ensino da graduação em serviço social: 
seja para reorganizar dispositivos da formação (su-
pervisão de estágio, orientação de trabalhos de con-
clusão de curso), seja para reorientar outras atividades 
docentes (programas de disciplinas teóricas, imple-
mentação de laboratórios de práticas profissionais). 
Palavras-chave: educação permanente, práticas 
profissionais, políticas públicas 
 
A Percepção dos Jovens sobre a Comunidade do 
Tamarindo a partir do Mapeamento Psicossocial 
Participativo 

Márcia Skibick Araujo   
Bruna Lopes Paiva  

Alan David Costa Vasconcelos 
  

A percepção do jovem sobre o seu espaço de con-
vivência, sobre a sua comunidade foi o objetivo de 
um projeto de extensão da Faculdade Luciano Feijão, 
realizado na cidade de Sobral no norte do Ceará. A 
comunidade chamada Tamarindo, está localizada na 
periferia da cidade onde vivem 406 famílias, em mé-
dia 1.534 moradores, na sua maioria são jovens entre 
20 e 39 anos. A formação da comunidade ocorreu em 
decorrência da seca, a onde muitos imigrantes se es-
tabeleceram formando um assentamento que levou o 
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nome de Tamarindo devido a existência de muitos pés 
de tamarindo no local. A intervenção que será descrita 
busca essencialmente compreender como os jovens 
têm introjetado o espaço comunitário, como eles reve-
lam e tratam o mesmo, e como a autoestima pode in-
fluenciar e/ou favorecer à apropriação do espaço por 
parte da juventude. Esta análise tem como base a psi-
cologia, a sua fundamentação na subjetividade, no 
entendimento do psiquismo humano, e na sua partici-
pação na construção biopsicossocial, plural e diverso, 
de sujeitos nas suas dimensões: afetiva, social e polí-
tica. A ênfase teórica será baseada na psicologia co-
munitária e ambiental, trazendo conceitos que ven-
ham a favorecer o desenvolvimento comunitário, 
desde o indivíduo à coletividade, situando o indivíduo 
no espaço psíquico e social na convivência com os 
seus. A psicologia comunitária proporciona um ar-
cabouço teórico que vem a nortear a intervenção 
psicossocial, independente de uma natureza qualita-
tiva ou quantitativa, na compreensão dos processos 
grupais e individuais, a onde o ser constrói o contexto 
e é construído por ele. Nessa perspectiva, ao aproxi-
marmos de uma comunidade podemos compreender o 
contexto social e psicológico na qual vivem seus mo-
radores, na compreensão do seu modo de vida. A par-
tir desse trabalho também foi possível verificar que a 
importância da extensão na psicologia, passa por uma 
ação consciente, comprometida e transformadora, por 
parte dos agentes externos, que em sua intervenção, 
transforma não somente a situação mas aos docentes e 
discentes involucrados. Ou seja, ao realizar o trabalho 
comunitário, não somente a comunidade, mas tam-
bém o próprio extensionista, seja profissional ou alu-
no, passa por uma mudança interior afetando a sua 
forma de ser no exterior. O projeto foi desenvolvido a 
partir de metodologias qualitativas de caráter partici-
pativo como o Mapeamento Psicossocial, que buscou 
identificar símbolos e signos que revelassem a forma 
de vida da comunidade a partir da fala e do olhar do 
jovem que ali residia. O Método Dialógico-Vivencial 
– MDV, trouxe ao estudo a reflexão de uma atuação 
que promove o diálogo e a interação com os jovens de 
forma a produzir uma vivência entre os atores. A ob-
servação participativa e os diários de campo foram 
revelando a realidade e o processo de construção da 
aproximação e familiarização por parte da equipe de 
intervenção. O caminho desta proposta metodológica 
buscou apreender o jovem e a comunidade e entender 
as diferentes dimensões de suas vidas baseando-se em 
uma abordagem teórico-vivencial, promovendo o en-
contro da teoria e da prática, uma prática que é práxis, 

que reflete e transforma. Para completar, nos momen-
tos de discussão com os jovens, durante os 5 encon-
tros planejados, foi utilizada: o Círculo de Cultura. 
Criado por Paulo Freire na década de 60 é um instru-
mento de expressão e aprendizagem, abre caminhos 
para um diálogo que acontece na teia de relações so-
ciais, fortalecendo os vínculos - um diálogo amoroso 
através de palavras ou temas geradoras. Como re-
sultado foi possível alcançar os objetivos teóricos e 
práticos. A intervenção e o reconhecimento de uma 
área da periferia, supostamente possuidora de uma 
visão negativa e de baixa autoestima, podem levar aos 
moradores, e em especial aos jovens, a superar a ver-
gonha ou a se conscientizar da realidade em que 
vivem, de forma harmônica e receptiva. Verificou-se 
que os jovens reagem de forma mais aberta frente 
uma aproximação gradual e participativa. O jovem 
atuante e participativo pode despertar para a criti-
cidade e aprofundar uma reflexão individual e cole-
tiva deixando de achar natural e “normal” as con-
dições de vida em que vivem. Quando a intervenção 
leva o sujeito a um salto de qualidade, a partir de uma 
ação concreta, todo o seu pensamento e a sua lin-
guagem se modifica, transformando a si e ao meio em 
que vive. A juventude como motor de transformação 
social transforma a si e a comunidade. O encontro 
com o jovem com o seu espaço comunitário, abriu a 
possibilidade de escuta de cada um e da totalidade. 
Foi possível a escuta individualizada e coletiva, a 
escuta dos jovens, a escuta dos espaços que falavam 
por si, a escuta do desenho, a escuta de si mesmo. A 
reflexão e a ação, juntas e articuladas, se configura 
uma voz uníssona e fácil de escutar.  
Palavras chaves: Mapeamento Psicossocial, Comun-
idade, Juventude, Extensão. 
 
O enfrentamento ao trabalho infantil e as políticas 
públicas de formação profissional 

 
Marcos Francisco dos Santos 

Maria de Fátima Pereira Alberto 
Manuela Castelo Branco Pessoa 

Cinthya Rebecca Santos Melo 
Jessica Martins Pernambuco 

Universidade Federal da Paraíba 
 

Este artigo propõe-se a analisar a política de acesso 
do jovem à formação e à aprendizagem profissional 
(Programas de Aprendizagem do SENAI, SENAC, 
Projovem Adolescente e PROEJA) como estratégia 
de enfrentamento ao trabalho infantil no município de 



Anais	  do	  VIII	  Encontro	   Regional	  Rio	  de	  Janeiro	   da	   	  
O	  psicólogo	   	  

62	  

Universidade	   Federal	  do	  Rio	  de	  Janeiro,	  5,	  6	  e	  7	  de	  novembro	   de	  2014	  –	  ISSN:	   	  
	  

	  

	  

João Pessoa-PB. E tem como objetivos específicos: 
(a) Identificar o cumprimento dos objetivos voltados 
para o enfrentamento do trabalho infantil nos pro-
gramas, equipamentos e serviços de formação profis-
sional, a partir da perspectiva dos agentes diretamente 
envolvidos nos programas (gestores, usuários e 
profissionais); (b ) Avaliar a adequação das atividades 
oferecidas nos programas, equipamentos e serviços de 
formação profissional para jovens no enfrentamento 
ao trabalho infantil e à proteção ao adolescente tra-
balhador, verificando quão atraentes são aos usuários 
e quão efetivas no seu propósito; (c) Verificar o grau 
de satisfação dos agentes envolvidos (gestores, usuár-
ios e profissionais), assim como a avaliação individu-
al sobre o mesmo, evidenciando pontos positivos e 
negativos; (d) Analisar no município a articulação 
entre os programas, equipamentos e serviços de 
formação profissional para jovens, educação, saúde, e 
assistência social no enfrentamento ao trabalho in-
fantil e à proteção ao adolescente trabalhador. Optou-
se pela utilização da Triangulação Metodológica dos 
dados através de diferentes instrumentos para a coleta 
e nas formas de análise dos mesmos. Os instrumentos 
utilizados foram: documentos, entrevista e ques-
tionários; que foram analisados a partir da análise 
descritiva, analise de conteúdo temática e SPSS, re-
spectivamente. Os documentos encontrados, na ma-
ioria na Superintendência Regional do Trabalho- 
SRT-PB trazem denúncias de irregularidades com o 
trabalho do aprendiz nas empresas, os documentos 
encontrados nos programas de formação trazem as 
características do serviço/curso ofertado ao jovem, 
bem como a administração da instituição.  A amostra 
foi composta por 262 participantes, sendo seis ge-
stores, 49 profissionais e 187 jovens participantes das 
políticas de formação profissional: Superintendência 
Regional do Trabalho (SRT), Sistema S (SENAI E 
SENAC), CIEE, Cendac, Pia Mazza, Projovem Ur-
bano e Instituto Federal de Educação, Ciência e 
Tecnologia da Paraíba. Os gestores são na maioria 
mulheres (83%), brancas (67%), com 45 a 53 anos 
(67%) e com pós graduação (83%). Os profissionais, 
a maioria são homens (61%), pardos (48%), com 
idade entre 41 a 53 anos (47%) e com pós graduação 
concluída (67%). A população jovem pesquisada é, 
em sua maioria, parda (46%), possuem renda familiar 
inferior a dois salários mínimos (71%) e esses jovens 
contribuem com essa renda (54%). Nas entrevistas as 
estratégias apontadas pelos gestores, profissionais e 
jovens para combater o trabalho infantil através das 
políticas de formação foram: qualificação profission-

al, inserção no mercado de trabalho, conscientização 
sobre trabalho infantil e articulação com outras polí-
ticas ou setores.  Essas categorias estruturam um 
questionário que verificou a abrangência dessa in-
formação.  De modo que para os gestores sobressaem 
capacitação profissional (50%), articulação com out-
ros órgãos (25%) e conscientização sobre trabalho 
infantil (25%) Para os profissionais sobressaem a 
conscientização sobre trabalho infantil (40%), 
formação cidadã (30%) e formação profissional 
(30%). E para os jovens sobressaem combate o tra-
balho infantil através da inserção em trabalho legali-
zado (28%), cursos de profissionalização (26%) ocu-
pando o jovem (24%) e por que fica estudando (22%). 
Ao avaliar a adequação do programa de formação 
profissional para combater o trabalho infantil a ma-
ioria dos gestores, profissionais e jovens usuários 
consideraram bastante adequado: 33,3% dos gestores, 
30,6% dos profissionais e 32,6% dos jovens. Outra 
parcela desses segmentos considerou pouco ade-
quada: 16,7% dos profissionais e 22,4% dos profis-
sionais. Enquanto os jovens 28,9% consideram muito 
adequado e 19,8% pouco adequado. Quanto a satis-
fação dos participantes com o programa de profis-
sionalização para combater o trabalho infantil, 50% 
dos gestores se sentem muito satisfeitos, 33,3% pouco 
satisfeitos, 30,6% dos profissionais se sentem bas-
tante satisfeitos, 24,5% sentem-se muito satisfeitos, 
29,9% dos jovens se sentem bastante satisfeitos, 
29,4% completamente, 22,5% muito satisfeitos. 16% 
dos gestores afirmam que existe articulação em Rede 
e 59% dos profissionais afirmam que a instituição não 
participa de ações em Rede. Os gestores identificam 
articulação para enfrentamento do trabalho infantil 
com a sociedade civil (50%), assistência social (33%) 
e educação (16,7%). Os profissionais afirmam que a 
articulação acontece com a educação (18,4%), as-
sistência social (14,4%), fóruns (10,2%), saúde 
(8,2%), justiça (4,1%), ministério do trabalho (4,1%), 
sociedade civil (2%), prefeitura (2%), segurança pú-
blica e outros (2%). Conclui-se que qualificação 
profissional e inserção são vistas como principais es-
tratégias utilizadas nas políticas de formação para 
combater o trabalho infantil e há nos três segmentos 
uma situação de indefinição quanto à avaliação e sat-
isfação com os programas o que decorre da falta de 
clareza de modo como é feito esse combate pela insti-
tuição de formação profissional. 
Palavras chaves: Políticas públicas, trabalho infantil, 
formação profissional. 
Órgão financiador: CNPq 
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Governança e Participação: um diálogo a partir da 
Psicologia Social Comunitária 

 
Monalisa Barbosa Alves 

Tania Maria de Freitas Barros Maciel 
Universidade Federal do Rio de Janeiro 

 
Diante a época em que vivemos, onde o mundo en-
frenta grandes desafios econômicos, sociais e ambien-
tais, diferentes alternativas são discutidas e apresenta-
das em busca de uma redefinição do paradigma de 
desenvolvimento a partir de uma junção ética e 
solidária do desenvolvimento humano e do cresci-
mento econômico. As questões que abrangem este 
debate são abordadas desde o âmbito local, através de 
conselhos e associações, até o âmbito global, repre-
sentado, pelas conferencias internacionais, tais como 
a Conferencia das Partes sobre Mudanças Climáticas, 
cujo próximo encontro, a COP21 acontecerá em 2015, 
na França, e visa constituir uma etapa decisiva nas 
negociações sobre o novo acordo climático pós-2020. 
Neste contexto, nota-se uma tendência para intensifi-
cação dos processos participativos. Segundo Bor-
denave (2013) a participação está na ordem do dia 
devido ao descontentamento geral com a marginaliza-
ção do povo dos assuntos que interessam a todos e 
que são decididos por poucos. No entanto, uma im-
portante questão que emerge é como responder ao 
compromisso de participação social frente aos pro-
jetos de desenvolvimento. Tendo em vista a im-
portância de se avançar em novas reflexões sobre os 
desafios da participação, o presente trabalho visa 
promover uma reflexão teórica analisando como esta 
pode contribuir nos processos de governança com 
vistas a um desenvolvimento humano. Para tanto, 
parte dos referenciais teóricos da Psicologia Social 
Comunitária. A Psicologia Social Comunitária é um 
campo do conhecimento que emerge de uma psicolo-
gia preocupada com a cidadania, apresentando como 
um de seus elementos fundamentais a participação 
social. Enfatiza a participação como vetor de desen-
volvimento humano e de autonomia; privilegia o tra-
balho com a comunidade e visa colaborar para a 
formação da consciência crítica das pessoas. Busca 
promover a participação para a tomada de consciência 
em relação às questões sociais e humanas, assim co-
mo o fortalecimento dos vínculos comunitários. A 
Psicologia Social Comunitária se fundamenta no teor-
ia, participação e compromisso social. Neste sentido, 
remete uma participação com compromisso social. A 
participação social é premissa para qualquer projeto 

de desenvolvimento, constituindo a garantia ética de 
sustentabilidade. Compreendo a participação como o 
envolvimento dos indivíduos nas discussões, 
planejamentos, projetos, dentre outras questões que 
visam contribuir no grupo social em que estiver inser-
ido. É no plano da efetiva participação que as pessoas 
podem se tornar agentes transformadores e em que os 
projetos realmente se materializam. Isso remete a uma 
nova forma de pensar a democratização de oportuni-
dades e benefícios, um novo enfoque de projetos cen-
trada em parceria, co-responsabilidade e participação. 
Neste contexto, é importante debater sobre os instru-
mentos de participação no âmbito dos processos de 
governança visando à construção de projetos cole-
tivos. Com efeito, defender a participação social 
nestes processos é reconhecer a capacidade dos indi-
víduos de construírem seus próprios caminhos e de 
intervirem em suas realidades. É através da partici-
pação que se alcançará um desenvolvimento mais 
adequado às realidades locais. É necessário confiança 
na capacidade e sabedoria desta população, na identi-
ficação de seus problemas e na tentativa de soluções 
originais, considerando seu ritmo, dinamismos e pe-
culiaridades. Nesta perspectiva, o sujeito não deve ser 
entendido simplesmente como objeto, mas como pro-
tagonista de todo o processo.  Este trabalho é fruto de 
pesquisa bibliográfica que vem sendo desenvolvida 
para elaboração de tese de doutorado, cujo objetivo 
principal é analisar em que medida e de que forma os 
princípios norteadores do Programa Regional de Tur-
ismo (PRT) se efetivam no âmbito do Circuito 
Turístico Serras de Ibitipoca, Minas Gerais. Tais 
princípios compreendem a descentralização, a inte-
gração, a participação e a sustentabilidade ambiental, 
sociocultural e econômica. O estudo tem como foco o 
princípio da participação e visa avançar em novas 
reflexões sobre os desafios na gestão participativa do 
turismo, que vise a melhoria da qualidade de vida da 
população local. No entanto, assumir a perspectiva da 
participação exige, antes de qualquer outra atitude 
que se examine: O que é mesmo participação? Partic-
ipação por quê? Em função de quem? O presente tra-
balho fundamenta-se na perspectiva da Psicologia 
Social Comunitária e vem sendo desenvolvido no 
âmbito do Programa de Pós-graduação em Psicosso-
ciologia de Comunidades e Ecologia Social (EICOS), 
do Instituto de Psicologia, da Universidade Federal do 
Rio de Janeiro (UFRJ), através da linha de pesquisa 
“Comunidades, Desenvolvimento, Meio Ambiente e 
Inclusão Social” que tem como foco central a per-
spectiva interdisciplinar vinculada à dimensão psicos-
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sociológica do desenvolvimento. Acredita-se que a 
interpretação do olhar local é essencial para o êxito de 
qualquer iniciativa voltada para o desenvolvimento. 
Considero aqui a importância que estes atores pos-
suem atualmente na construção de seu próprio desen-
volvimento. É o psicossocial a instância capaz de 
questionar a inserção do homem como centro das dis-
cussões sobre desenvolvimento. Contudo, o trabalho 
visa contribuir no debate em torno da interface da 
Psicologia Social Comunitária e os processos de gov-
ernança, tomando como escopo a participação social. 
Palavras-chave: Psicologia Social Comunitária; 
Governança; Participação 
 
Bicicletas, transformação do/no urbano e ocu-
pação do espaço público: um contraponto às polí-
ticas da velocidade e à privatização/exclusão 
 

Pedro Legey de Abreu e Lima  
Universidade Federal do Rio de Janeiro 

Daniel Maribondo Barboza  
Universidade Federal Fluminense 

 
O objetivo desta comunicação é trazer à baila, a partir 
da experiência da utilização da bicicleta como meio 
de transporte na cidade do Rio de Janeiro, uma prob-
lematização dos usos e abusos do espaço público e de 
práticas privatizantes e coletivizantes que se ten-
sionam na cidade. Nos últimos anos, a problemática 
da mobilidade urbana tomou grande destaque, em 
grande parte por motivos óbvios: a despeito dos 
avanços tecnológicos e do advento, cada vez mais 
intenso, de uma política da velocidade que avoluma-
se e entranha-se no cotidiano, as pessoas que moram e 
trabalham na região metropolitana do Rio de Janeiro 
tem levado mais tempo para fazer seus trajetos 
diários. Percursos que outrora levavam algumas 
dezenas de minutos se estenderam por horas. O horá-
rio de pico, isto é, de maior fluxo de veículos no sen-
tido casa-trabalho, se amplia a cada mês: devora umas 
tantas horas da manhã e outras tantas do final de tarde 
e da noite. Em paralelo, a venda de automóveis par-
ticulares dispara, produzindo orgulho e satisfação de 
governantes e empresários do ramo automobilístico. 
A redução de impostos para a aquisição de um veícu-
lo particular é apresentada como um avanço para o 
país, para a economia e para a liberdade do cidadão. 
Nesse sentido, observa-se a sagacidade e força de um 
sistema econômico que vive da criação de problemas 
para a venda de soluções: no caso, a ilusão de uma 
solução individual (o carro) para um problema cole-

tivo (a mobilidade). As consequências desse processo 
envolvem a ocupação das vias da cidade por milhares 
de pequenos-bocados de propriedades particulares, 
em dimensões que variam de oito a doze metros quad-
rados. As edificações antigas se ergueram numa 
época em que não se vislumbrava, ainda, a possi-
bilidade real de “um carro por cidadão”, de maneira 
que esses pequenos-bocados particulares passam tam-
bém a ocupar os dois lados de pequenas ruelas, para-
dos e estagnados. As vias em construção passam a 
assumir outros contornos para comportar a veloci-
dade: a necessidade de fluxo contínuo, sem 
semáforos, com paradas constantes, túneis, elevados, 
viadutos, vias expressas e, mais recentemente, faixas 
exclusivas de ônibus e os chamados “trânsito rápido 
de ônibus” (do inglês Bus Rapid Transit, BRT). Isto 
é, vias públicas são voltadas, cada vez mais, para os 
pequenos-bocados particulares e, cada vez menos, 
para pessoas – de fato, elas são proibidas a transe-
untes, ciclistas, carreteiros e quaisquer outros que se 
arvoreiem a percorrer a cidade sem um motor alimen-
tado por combustíveis fósseis. Em um ponto da 
cidade, um sujeito conduz uma máquina que consiste 
em alguns canos conectados entre si, duas rodas e um 
sistema frágil de transmissão com uma corrente e du-
as rodas dentadas. Tudo à mostra, como a 
parafernalha que se esconde por trás do relógio de 
uma catedral. O sujeito-sobre-rodas segue pela rua 
como se, mesmo com a fragilidade dessa máquina e 
seu corpo exposto, estivesse em condições iguais aos 
grandes-bocados particulares (sim, grandes, pois ago-
ra a comparação é com essa parafernalha frágil). E ele 
segue, não pelo canto, não pela calçada, como 
supostamente deveria, já que na rua ou ele atrapalha 
ou pode morrer. Ele segue no meio da rua, quase que 
ocupando a faixa inteira à direita, gesticulando com as 
mãos, já que aquela máquina ainda não adotou a 
tecnologia eletrônica das setas de sinalização e do 
pisca-alerta. E não está só: logo passa outro que, no 
vácuo que se faz atrás do movimento do primeiro, 
aproveita aquela zona temporariamente livre de 
veículos. Daí a tanto outro, e outro, e já são muitos 
que, abusando da via pública, avolumam-se e vão 
construindo uma serpente que costeia a rua. Já não 
está mais tão perigoso para o primeiro que abrira o 
caminho entre os grandes-bocados particulares. Logo 
um carreteiro aproveita o espaço livre e adentra a pis-
ta com sua carga de papelões. Transeuntes também se 
valem desse espaço para avançar na pista, na tentativa 
de atravessá-la. Aquela via, sem ciclovias, sem ciclo-
faixas, sem acostamentos, acabara de ganhar, ainda 
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que provisoriamente, um espaço que comportava um 
tempo diferenciado, uma cadência no ritmo possível 
que a carne humana pode produzir. Mas, principal-
mente, aquele espaço que estava ocupado pelos 
grandes-bocados particulares se torna de uso público. 
É neste sentido que propomos o encaminhamento da 
discussão: como que, no dia-a-dia, a experiência da 
utilização da bicicleta pode produzir espaços de uso 
público e, ainda, subverter práticas privatizantes das 
vias públicas? Como, afinal, podemos pensar a 
relação entre as políticas da velocidade e a privat-
ização do espaço público? E, considerando os ritmos 
tanto daquele que pedala quanto de todos os outros 
que utilizam a energia humana como combustível, 
como colocar em jogo uma reapropriação do espaço 
público enquanto de uso, de fato, público? 
Palavras-chave: bicicleta; espaço público; veloci-
dade; mobilidade urbana 
 
Cartografia das insignificâncias 

Rafaelle Cristine Diogo Melo 
Alexandra Cleopatre Tsallis 

Universidade do Estado do Rio de Janeiro. 
 

O presente trabalho está inserido no projeto de 
pesquisa Tecendo Redes que se propõe pensar e im-
plementar dispositivos clínicos de atendimento em 
grupo no Instituto Benjamin Constant (IBC), com 
adultos com deficiência visual e com baixa visão que 
participam da reabilitação, e no Serviço de Psicologia 
Aplicada (SPA/UERJ) também com adultos que 
procuram o serviço de Psicologia, pesquisa esta 
aprovada no comitê de ética sob número de protocolo 
81/08. O objetivo geral deste trabalho está em 
acompanhar esses dispositivos seguindo as insig-
nificâncias. O que são insignificâncias? São os 
actantes pequenos e miúdos que na medida que agem 
passam do lugar da insignificância ao lugar do 
actante, aquele capaz de produzir na rede do disposi-
tivo clínico, aquele capaz de produzir efeitos. Na rede 
de afetações construídas nos dispositivos clínicos, 
onde actantes, humanos e não-humanos, sendo dota-
dos de ação afetavam a pesquisa, emergiram as insig-
nificâncias que antes passavam despercebidas por não 
serem vistas em sua agência, ou seja, sua capacidade 
de agir naquela rede e performar nela. Esta agência 
pode ser percebida nos momentos em que eram ex-
atamente elas que, articuladas àquela rede, permitiam 
outros manejos clínicos dentro do dispositivo. En-
tendendo que há uma aposta nas insignificâncias co-
mo boas articuladoras e que, sendo assim, elas são 

interessantes de serem acompanhadas, nosso objetivo 
é seguir suas pistas, que como Bruno Latour afirma 
em seu livro Reagregando o Social, é a forma que se 
tem para acompanhar os actantes no campo. Pretende-
se ainda pensar uma proposta metodológica que tome 
como metáfora a lupa, sendo está um instrumento que 
possibilita ver tais miudezas trazendo elas ao olhar, 
olhar este que passa a ser também um agenciamento: 
olho-lupa-insignificância. Sendo assim, temos como 
questão específica na presente pesquisa: o que o olho-
lupa-insignificância faz ver? Que versão tal agencia-
mento produz? Vale apontar aqui que sendo a im-
agem gerada por uma lupa virtual, ela é apenas uma 
versão possível, versão essa que existe porque utili-
zamos a lupa. Por se tratar de uma pesquisa-
intervenção e entendendo que esta intervenção é dis-
tribuída em toda a rede, a proposta dos dispositivos 
clínicos vai sendo constantemente implantada na ida 
cotidiana ao campo, pois é de lá que emerge a ação 
terapêutica: no campo, na vinculação daquela rede, 
naquele momento, sendo local e irreproduzível. Nesse 
ponto encontra-se nossa aposta de que nos disposi-
tivos estamos propondo intervenções ao nível social, 
capazes de transformar uma vez que possibilitam a 
multiplicidade de versões, ou seja, construir no dis-
positivo, com as pessoas que dele participam um 
mundo onde caibam novas possibilidades. Os disposi-
tivos clínicos são formados por uma equipe com mé-
dia de quatro terapeutas atendendo de oito a dez pes-
soas, apostando na formação de um grupo no qual 
seja favorecida a troca de experiências e a construção 
de um espaço terapêutico onde todas as pessoas 
atendidas são de alguma forma cuidados e cuidadores, 
partindo do princípio de uma clínica ampliada, ou 
seja, de um psiquismo distribuído na rede de 
afetações e não interiorizado nos sujeitos. Vale 
ressaltar a importância desse estudo visto que muito 
pouco se discute sobre o papel das insignificâncias no 
manejo clínico, bem como acerca do campo da 
deficiência visual. O trabalho de pesquisa consiste 
então em propiciar um espaço onde elas possam se 
vincular, ou na metáfora de Latour, fazer com que os 
actantes (humanos e não-humanos) se tornem cabelu-
dos, ou seja, capazes de se ligar mais a outros 
actantes. Esta postura frente ao campo não elimina o 
caráter de um rigor metodológico nascido de um 
aprofundamento teórico que bebe de diferentes fontes 
porém todas dentro do campo dos estudos de Ciência, 
Tecnologia e Sociedade (CTS): a Teoria Ator-Rede 
(TAR ou ANT, na sigla em inglês), desenvolvida pelo 
sociólogo Bruno Latour entre outros pesquisadores, 



Anais	  do	  VIII	  Encontro	   Regional	  Rio	  de	  Janeiro	   da	   	  
O	  psicólogo	   	  

66	  

Universidade	   Federal	  do	  Rio	  de	  Janeiro,	  5,	  6	  e	  7	  de	  novembro	   de	  2014	  –	  ISSN:	   	  
	  

	  

	  

inclusive psicólogos brasileiros; o método cartográfi-
co a partir do trabalho de Virgínia Kastrup; e as ideias 
do Pesquisar COM desenvolvida por Márcia Moraes. 
Com inspiração no trabalho de Márcia Moraes en-
tende-se que, como a autora afirma, as práticas como 
performativas, ou seja, elas fazem existir realidades e 
mundos, estes que não existem em nenhum outro lu-
gar senão nestas e por estas práticas. Aposta-se desta 
forma na construção de mundos comuns, de mundos 
que possam ser habitados por diferentes vozes, sejam 
elas dissonantes ou uníssonas, mundos capazes de 
agregar e onde diferentes possibilidades sejam 
cabíveis, pois foi isso que encontramos em cada dis-
positivo, a cada semana. 
Palavras-chave: insignificância; dispositivo; prática. 
 
A clínica humanizada no campo da saúde como 
intervenção social em um território urbano 
chamado hospital geral: possibilidades de trans-
formação social 

Rose Mary Costa Rosa Andrade Silva 
Universidade Federal Fluminense 

Denize Cristina de Oliveira 
Universidade do Estado do Rio de Janeiro 

Eliane Ramos Pereira 
Universidade Federal Fluminense 

Marcos Andrade Silva 
Instituto Brasileiro de Medicina e Reabilitação 

 
Intodução: O cuidado é um elemento intrínseco ao 
exercício no campo da saúde, possibilitando a con-
strução da identidade do profissional do campo da 
saúde uma vez que é um ser que cuida do outro. O 
grande desafio em nosso cotidiano é cuidar do outro, 
de forma que se respeite todas as dimensões que en-
volvem o cuidar humanizado. Além disso, implemen-
tar o cuidar humanizado é fundamental para que as-
sim nossa assistência seja de qualidade e articulada 
aos saberes técnicos, científicos, sociais e ético-
morais. A humanização pode ser entendida como um 
processo que confirma no homem traços essenciais, 
como “o exercício da reflexão, a aquisição do saber, a 
boa disposição para com o próximo, o afinamento das 
emoções, a capacidade de penetrar nos problemas da 
vida, a percepção da complexidade do mundo e dos 
seres”. Da mesma forma, atualmente há evidente ne-
cessidade de se humanizar a saúde, pois dela depende 
também o sucesso dos tratamentos e dos relaciona-
mentos que se travam nos cenários assistenciais nos 
diversos níveis. No Brasil, a Política Nacional de 
Humanização da Atenção e Gestão do SUS (Humani-

zaSUS) instituída pelo Ministério da Saúde em 2003, 
objetiva efetivar os princípios do SUS. Ela reconhece 
que estados, municípios e serviços de saúde estão 
implantando práticas de humanização nas ações de 
atenção e gestão com bons resultados, o que contribui 
para a legitimação do SUS como política pública. 
Outrossim, cabe destacar que a proposta de humani-
zação da atenção à saúde surge no cenário das polí-
ticas públicas como uma oportunidade de propor, 
discutir e empreender um processo de mudança na 
cultura de atendimento vigente em toda a rede do 
SUS, quebrando as fronteiras impostas historicamen-
te. A humanização é de suma relevância na medida 
em que se assenta nos valores de autonomia e protag-
onismo dos sujeitos, de co-responsabilidade entre 
eles, de solidariedade dos vínculos estabelecidos, dos 
direitos dos usuários e da participação coletiva no 
processo de gestão.3 Torna-se relevante na medida em 
que se faz necessário compreender a prática efetivada 
e seus determinantes para que se possa melhorá-la a 
fim de prestar um atendimento digno à pessoa que é 
usuária dos serviços de saúde.  
Objetivos: Trata-se de uma pesquisa que objetivou 
conhecer a construção simbólica de profissionais do 
campo da saúde acerca da assistência humanizada em 
saúde e identificar nos discursos dos sujeitos as 
dificuldades e facilidades para que houvesse uma clí-
nica humanizada como intervenção social em um ter-
ritório urbano chamado hospital geral.  
Método: O cenário de pesquisa foi um hospital uni-
versitário no Brasil localizado no estado do Rio de 
Janeiro no município de Niterói. Os sujeitos da 
pesquisa foram vinte e quatro profissionais do campo 
da saúde. A pesquisa pautou-se pela Resolução 
466/12 do CNS tendo sido aprovada pelo Comitê de 
Ética do referido Hospital. Os dados foram coletados 
por um questionário de caracterização dos sujeitos 
com perguntas abertas e fechadas e também por uma 
entrevista com perguntas abertas. Os dados foram 
colhidos, realizada a agregação simbólica das uni-
dades de registro, seguindo-se da agregação das uni-
dades de significação e finalmente foi realizada a 
hermenêutica do discurso do sujeito à luz do referen-
cial adotado de Denise Jodelet, teórica das Repre-
sentações Sociais, em relação ao seu conceito de ex-
periência. 
Resultados: Foram entrevistados vinte e quatro 
profissionais, sendo 17 (71%) enfermeiros; três médi-
cos (12.5%); três assistentes (12.5%) sociais e 1 fisi-
oterapeuta (4%).  
Discussão: A maior parte dos entrevistados ao serem 
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indagados acerca do que vem a ser para eles a “hu-
manização”, relacionam a algo exterior a eles, ou seja, 
uma política do Ministério da Saúde ou então  algo 
que visa dar dignidade ao paciente, mas poucos se 
veem implicados de forma processual na questão da 
humanização e ao relacionarem o conceito ao cliente, 
apresentam uma perspectiva humanista, sempre rela-
cionada ao cliente, deslocada de um processo sócio-
histórico do qual ele faz parte, no qual o sujeito-
trabalhador/profissional, o gestor e a família também 
estariam em cena. Além disso, os profissionais sem-
pre se remetem às suas experiências existenciais para 
discursarem acerca de suas opiniões. Este fato nos 
remete à Jodelet corroborando com sua assertiva 
quando diz que: [...] construída no seio de situações 
concretas com as quais o sujeito se depara, a noção de 
experiência constitui um enriquecimento ou um 
alargamento da relação com o mundo. Podemos per-
ceber, em geral, duas dimensões: uma dimensão de 
conhecimento e uma dimensão que é da ordem do 
experimentado, da implicação psicológica do sujeito 
(JODELET, 2005, p.26). Além disso, em termos de 
dificuldades e facilidades para se implementar uma 
assistência humanizada, a maior parte afirma que as 
dificuldades são relacionadas às condições que se 
relacionam com questões relacionadas ao serviço e 
não às questões ético-políticas como um todo.  
Conclusão: Conclui-se que a clínica humanizada no 
campo da saúde pode constituir-se como intervenção 
social em um território urbano chamado hospital geral 
na medida em que se apresenta como possibilidade de 
transformação social. 
Palavras-chave: Humanização; saúde; representações 
sociais  
 
Sociedade de consumo: implicações para o proces-
so de estigmatização e exclusão social 
 

Shayene Vailant Mariano 
Karla Cristina Rocha Ribeiro.  

Faculdade Ingá. 
 
A sociedade contemporânea apresenta-se como um 
novo modelo, onde há a necessidade de se adequar a 
um padrão pré-estabelecido pelo consumismo, tendo 
como condição tal adaptação segundo seus ditames. 
Essa nova configuração nos leva a questionar se 
aquele indivíduo que se encontra na classe menos 
favorecida economicamente será estigmatizado, de tal 
forma que seja levado a um processo de exclusão so-
cial. Partindo do pressuposto que esse modelo de so-

ciedade contribui para processo de estigmatização 
social, a presente pesquisa objetiva analisar a relação 
entre tal processo e a sociedade de consumo. A partir 
dessa perspectiva, para alcançar tais objetivos serão 
descritas algumas mudanças relevantes acerca do sig-
nificado e prática do trabalho para possibilitar uma 
correlação com a sociedade de consumo, além de 
apresentar a definição desta última e explicitar o con-
ceito de estigma como produto dessa sociedade, para 
assim identificar as possíveis injunções desta sobre o 
processo de estigmatização social e consequente ex-
clusão social. Trata-se de uma pesquisa bibliográfica 
de caráter qualitativo. Alguns autores foram utilizados 
para embasar a pesquisa, pois se acredita que seus 
estudos contribuem para a compreensão da prob-
lemática levantada, entre eles estão Zygmunt Bau-
man, Guy Debord, Erving Goffman, entre outros os 
quais foram essenciais para a compreensão de alguns 
conceitos aqui levantados e descritos propiciando a 
construção do presente artigo. A Psicologia Social 
possibilita um olhar diferenciado em sua práxis 
reconhecendo o indivíduo contemporâneo como 
produto do meio midiático e consumista, o que se 
pode observar, como consequência, um sofrimento 
social. Acredita-se na relevância em se abordar a 
presente temática para a compreensão das desigual-
dades sociais, onde a problemática caracteriza-se co-
mo uma vertente da Psicologia Social, pois se estuda 
o homem e suas relações a partir do seu contexto so-
cial, colocando em evidência sua contribuição e im-
portância para o meio científico enquanto material de 
análise e pressupostos norteadores para novas 
pesquisas sobre o tema aqui apresentado, assim como 
para a sociedade em geral ao considerar uma prob-
lematização atual. Através dos conteúdos teóricos 
expostos, espera-se que se desperte uma inconformi-
dade em relação ao sistema vigente que favorece a 
exclusão social por parte da camada menos favorecida 
da população, permitindo ao leitor uma reflexão sobre 
uma nova configuração de homem, este como objeto 
coisificado e vendável, bem como analisar de que 
forma toda essa situação se acentua quando nos de-
paramos com um modelo de sociedade que contribui 
para o processo de estigmatização social. Em decor-
rência, espera-se que sejam fomentadas mudanças no 
modo de enxergar a sociedade atual levando a uma 
mudança de atitude por parte da população, a partir de 
uma criticidade e uma visão desalienada que permita 
novas construções de saberes e comportamentos 
frente a uma sociedade que se apregoa acelerada sub-
stituição de coisas e pessoas.   Com base na teoria 
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analisada concluiu-se que, diante do espetáculo que 
os produtos oferecem, sendo seu consumo uma con-
dição à inclusão social, a sociedade de consumo exige 
do homem contemporâneo acelerada substituição de 
produtos que expressam uma pseudonecessidade, as-
sim aquele que possui o estigma de pobreza estará 
marcado pelo insucesso que a mercadoria poderia vir 
representar em seu bem-estar. Portanto, esse modelo 
de sociedade contribui para a estigmatização daquele 
indivíduo que não possui determinada disponibilidade 
financeira, o que resulta em uma divisão de classes 
em que uma é aceita socialmente e a outra é excluída.  
Palavras-chave: Sociedade de Consumo; Estigma; 
Exclusão. 

 
Ecovilas e Cidades em Transição: criando sus-
tentabilidade no meio urbano. 

Taisa Mattos  
Cecília de Mello e Souza 

Universidade Federal do Rio de Janeiro 
 

O mundo passa por desafios globais severos, na eco-
nomia, em relação ao meio ambiente e de ordem so-
cial. (BANG, 2013). A evidência de que os recursos 
naturais são finitos (MEADOWS, 1973), aliada à ex-
tinção de inúmeras espécies, a perda da biodiver-
sidade, as mudanças climáticas (TRAINER, 1997) 
além da desigualdade social, crescente violência, 
guerras e crise financeira global, entre outros (BANG, 
2013), nos mostram que o atual modelo de vida é in-
sustentável, fazendo da busca pela sustentabilidade 
uma grande questão da nossa época. (TRAINER, 
1997). Sustentabilidade é hoje definida como o 
equilíbrio dinâmico entre muitos fatores, incluindo o 
componente social, cultural, político, econômico, e a 
necessidade de preservar o ambiente natural do qual a 
humanidade é parte.   
Há uma necessidade urgente de transição, e o princi-
pal entrave é social, uma vez que, para fazer frente 
aos desafios atuais, precisamos de organização co-
munitária e responsabilidade comunitária. (TRAIN-
ER, 1997). É preciso reintroduzir valores comuni-
tários, senso de comunidade e apoio mútuo. 
(KOZENY, 1995). Não é possível continuar operando 
de acordo com os princípios da cultura vigente, an-
corada no fundamentalismo do mercado, no individu-
alismo e na competição. Uma sociedade sustentável 
não pode ser uma sociedade de consumo. O que im-
plica em uma boa qualidade de vida é ter o suficiente, 
(TRAINER, 2000) e não degradar o planeta e ignorar 
o próximo. Os valores da cultura atual contribuem 

para o esfacelamento do tecido social. É urgente uma 
tomada de consciência para que possamos assumir o 
nosso poder de ação frente a tantos desafios.  
Na visão de Hannah Arendt, “o poder resulta da ca-
pacidade humana, não somente de agir ou de fazer 
algo, como unir-se a outros e atuar em concordância 
com eles.” (ARENDT, 1970 apud HABERMAS, 
1980, p. 101). Ele se dá pela capacidade de se chegar 
a um acordo em relação a uma ação coletiva, partindo 
do diálogo e de uma ‘comunicação não-violenta’. 
(ROSEMBERG, 2006). Esse poder relacionado à in-
teração, à comunicação e às capacidades coletivas de 
mobilização social para uma ação conjunta, que bene-
ficie a todos, está cada vez mais restrito em nossa 
sociedade atual, gerando consequências diversas, co-
mo a apatia e o conformismo, que contribuem para o 
agravamento da crise civilizatória na qual estamos 
imersos. Estando o poder na participação e ação cole-
tiva, precisamos reaprender a fazer juntos, para ser-
mos capazes de criar novas possibilidades.   
Há anos a psicologia evidencia a importância do 
apoio social, do sentimento de pertencimento para o 
fortalecimento dos indivíduos (PIOTROWSKI, 2009; 
UNCHINO, 2004, COHEN, 2004). A interação social 
com outros que partilham os mesmos valores e inter-
esses é central para o desenvolvimento de nossas 
identidades, vontades e objetivos. Daí a importância 
do contexto social e da ação conjunta, para que pos-
samos efetivamente intervir na realidade que nos cer-
ca (EVANS, 2002). Para que esta transição seja 
possível, precisamos de conscientização e de uma 
ação coletiva.  
Ecovilas são comunidades intencionais, multifuncion-
ais, com foco no desenvolvimento local sustentável. 
São experiências no meio urbano e rural que buscam 
a sustentabilidade em seus diversos aspectos: social, 
ecológico, econômico e cultural. As Ecovilas podem 
ser vistas como uma das respostas aos desafios atuais, 
(KIRBY, 2004) uma vez que propõem uma nova for-
ma de se viver e interagir, baseada na vida comuni-
tária e nos princípios da simplicidade e da cooper-
ação, além da integração com a natureza, para a 
criação de um modo de vida mais harmônico e resili-
ente.7 São laboratórios vivos que estão criando e de-
monstrando a viabilidade de outros modelos, que po-

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
7	  Resiliência pode ser entendida como a habilidade de os ecossistemas retornarem ao seu 
estado natural após um evento de perturbação natural ou não natural. Pode também ser defini-
da como a medida da magnitude dos distúrbios que podem ser absorvidos por um ecossistema 
sem que o mesmo mude seu patamar de equilíbrio estável. As atividades econômicas apenas 
são sustentáveis quando os ecossistemas que as alicerçam são resilientes (Arrow et al., 1995). 
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dem ser replicados. Com um dos pilares na educação, 
procurando desenvolver, testar e disseminar fer-
ramentas e metodologias que servem para garantir a 
sustentabilidade em seus vários aspectos, as Ecovilas 
têm se tornado centros relevantes de capacitação e 
difusão dessa cultura da sustentabilidade.  
Com princípios semelhantes, o Movimento Cidades 
em Transição surgiu no Reino Unido, em 2005, e 
atualmente está presente em 43 países mostrando co-
mo é possível transformar as nossas cidades, através 
da criação de comunidades fortes (conscientes, 
engajadas, motivadas) e de uma economia local, re-
duzindo o consumo e o impacto ambiental, e aumen-
tando a qualidade de vida. As iniciativas de Transição 
são outro exemplo de como pensar globalmente e agir 
localmente. 
Buscaremos evidenciar os princípios e as conexões 
entre ambos os movimentos e de que forma estão con-
tribuindo para um redesenho do modo de vida nas 
cidades e para a transição para a cultura da sustenta-
bilidade. 
Palavras-Chave: Ecovilas, Cidades em Transição, 
Sustentabilidade 
 
Comunicação Popular como ferramenta para a 
emancipação e autonomia de uma comunidade no 
município de Porto Alegre/RS 

Theo Storchi da Rocha  
Tatiana Reidel 
Anely Marmitt  

Charline Pereira 
Isadora Ducati Pereira  

José Vicente Mertz  
Universidade Federal do Rio Grande do Sul  

 
Este resumo expandido esboça práticas desenvolvidas 
no projeto de extensão Universitária Emancipação e 
Autonomia: despertar da comunidade São Pedro, 
vinculado ao Programa de Extensão e Pesquisa em 
Saúde Urbana, Ambiente e Desigualdades da 
Universidade Federal do Rio Grande do Sul 
(UFRGS). A aproximação com a comunidade São 
Pedro (localizada em Porto Alegre) se iniciou no ano 
de 2012, e de lá para cá muitas intervenções foram 
desenvolvidas através de alguns subprojetos 
executados junto com os moradores. Destaca-se que o 
ponto de partida ocorre a partir da concepção 
ampliada em saúde e, nessa perspectiva, é necessário 
ao se trabalhar com a comunidade reconhecer o 
território e as condições e modo de vida que ali se 
vivencia. Sendo assim, a partir da aproximação deste 

vivido, manifesta-se no cotidiano dos moradores da 
Comunidade São Pedro inúmeras expressões de 
violações de direitos, como a pobreza, insalubridade, 
violência policial, estigma social e precariedade dos 
serviços de saúde, educação e saneamento. Nessa 
relação, o processo de conhecer a realidade 
vivenciada da comunidade, configurando assim as 
complexidades do território e os equipamentos das 
políticas públicas articuladas ao entorno se mostram 
como desafios postos para equipe desse projeto de 
extensão, que busca, de modo interdisciplinar, pensar 
e propor ações que contribuam para o fortalecimento 
e autonomia dos moradores enquanto sujeitos.  A 
metodologia adotada estrategicamente é a de 
mobilização social, através do desenvolvimento de 
ações que se utilizam de mecanismos de escuta, troca, 
reflexão coletiva, articulação, mediação e 
encaminhamentos que resultam no fortalecimento da 
identidade individual e coletiva dos mesmos, bem 
como reconhecimento e aproximação da comunidade 
com as políticas públicas. A partir dessa explanação 
breve sobre o projeto se exemplificará através das 
ações do subprojeto chamado Comunicação Popular, 
a tentativa de socializar essa prática que converge em 
mobilização social, vivência em território, 
aproximação com o cotidiano das pessoas, a 
necessidade e os mecanismos que movimentam a 
equipe a buscar e pensar diferentes estratégias 
metodológicas de abordagem e intervenção nessa 
comunidade. Em março desde ano, o projeto se 
dedicou a elaborar um plano de ação vinculado a 
Comunicação Popular, e que vem se materializando 
em um Jornal Popular. A necessidade de se realizar 
este trabalho surgiu em um grupo de mulheres 
coordenado também por este projeto, em que o desejo 
era desenvolver um jornal que pudesse falar desse 
espaço e que também pudesse informar sobre 
assuntos mais diversos. Da elaboração do jornal: 
primeiramente foi feito um questionário a ser 
respondido pelos moradores, com perguntas 
referentes ao que pensavam ser mais relevante para 
ser reportado no mesmo. O questionário, mais do que 
ter apenas possibilitado um levantamento do que 
poderia noticiar, foi um meio de circulação dos 
extensionistas na Comunidade, envolvendo 
reconhecimento do território e criação de vínculos dos 
moradores com a equipe de extensão. Depois de ter 
conhecido 60 famílias, foi feita a análise dos dados 
coletados que foram socializados em reunião aberta, 
chamada e articulada pelo projeto, como forma de 
devolução para os moradores. Cerca de 90% dos 
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entrevistados consideraram a proposta do jornal 
importante. Ademais, foram considerados mais 
relevantes para ser pauta do jornal temas envolvendo 
saúde, educação e assistência social, o que reflete a 
precariedade dos serviços públicos no território. 
Considerando que a proposta do jornal é um meio, e 
não fim, utiliza-se do mesmo como possibilidade de, 
com os moradores, não apenas definir os temas e 
pautas, mas envolvê-los com os temas, criando 
estratégias que facilitem o envolvimento dos mesmos 
e sua participação, buscando fortalecer a ideia e a 
prática de seu protagonismo nos processos visando 
estimular sua autonomia na reivindicação de seus 
direitos sociais. A partir do reconhecimento e inserção 
nesse território, a equipe desenvolve intervenções que 
contribuem no processo de mediação e articulação 
com diferentes serviços e políticas como por 
exemplo: serviços de saúde (na participação de 
reuniões do conselho distrital de saúde Partenon e 
visitas à Unidade Básica de Saúde Bananeiras), com 
serviços da assistência social (Centro de Referência 
de Assistência Social Partenon, reuniões da rede 
socioassistencial) e educação (visitas a creche 
comunitária da São Pedro e reuniões com a Secretaria 
Municipal de Educação). O jornal é um instrumento 
que se identifica como uma interlocução de 
comunicação popular, onde através deste pode-se 
visualizar as demandas advindas dessa comunidade. 
Desse trabalho, pode-se destacar os resultados 
seguintes: desvendamento e visibilidade dessa 
comunidade até então invisibilizada, identificação de 
demandas, criação de estratégias de 
encaminhamentos, articulação com diferentes proje-
tos, serviços e políticas públicas, busca pela democra-
tização de informações e fortalecimento no campo 
prática do significado de direitos sociais. É relevante 
também destacar a importância da construção desses 
subprojetos e trabalhos, não como resultado que se 
acaba em si, mas a implicação e o impacto que a 
vivência proporciona na formação acadêmica, uma 
vez que estabelece uma aprendizagem que se dá no 
encontro.  
Palavras-chave: Comunidade São Pedro – 
Emancipação e Autonomia – Comunicação Popular. 
 
Ayurveda e cultivo de plantas medicinais: Inter-
venção social por meio de prática médica no Sul da 
Índia 

Bruno Soares Menezes  
Cecília de Mello e Souza  

Universidade Federal do Rio de Janeiro 

 
Neste trabalho analiso as implicações epistemológi-
cas, socioculturais e psicossociais da relação entre o 
Ayurveda (sistema médico tradicional indiano) e a 
biomedicina (sistema médico “ocidental”). A hege-
monia da biomedicina provocou reformulação e 
adaptação da prática do Ayurveda na sociedade indi-
ana. Nesse sentido, defendo que o Ayurveda pode ser 
visto como uma forma de resistência cultural frente a 
opressiva modernidade representada pela biomedici-
na. 
O Ayurveda é um sistema ancestral de cura que 
possui pelo menos 5000 anos. Desenvolveu-se no 
norte da Índia, depois se espalhou por todo o subcon-
tinente indiano e para outros países asiáticos como Sri 
Lanka e Tibet. Ayur significa vida e veda conheci-
mento, portanto é traduzido do sânscrito como “ciên-
cia da vida” ou “conhecimento sobre a longevidade”. 
A introdução da chamada medicina “ocidental” ou 
biomedicina na Índia não foi uma mera transferência 
de conhecimento do colonizador para o colonizado. 
Mais do que isso, a biomedicina foi uma ciência co-
lonial. “Western medicine was intimately bound up 
with the nature and aspirations of the colonial state 
itself” (ARNOLD, 1993:09). Nesse sentido, podemos 
incluir a biomedicina como parte do sistema de 
dominação colonial e de imposição do pensamento 
centrado na Europa para diferentes regiões do planeta. 
A colonização britânica na Índia impôs8 o sistema 
médico “ocidental”, a biomedicina, classificando o 
sistema médico nativo, Ayurveda, como superstição, 
folclore e ineficiente, apesar de ser o sistema de cura 
milenar daquela região.  Em 1835 foi publicado o 
tratado  Maucaulay´s 1835 Minute on Indian Educa-
tion que declarava que toda a educação indiana deve-
ria ser conduzida em inglês e modelada pelo sistema 
britânico. Depois dele as faculdades de Ayurveda 
foram fechadas e os praticantes nativos colocados na 
ilegalidade. 
A hegemonia da biomedicina provocou reação dos 
praticantes de Ayurveda. No final do século XIX e 
início século XX se organizaram em Associações de 
classe com o objetivo institucionalizar a prática ayur-
védica perante a crescente marginalização perante a 
biomedicina. Dessa maneira, o conhecimento ances-
tral do Ayurveda disputa posição de legitimidade 
frente a "medicina moderna" no período colonial e 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
8 Quijano (2007) cunhou o termo colonialidade do poder para se referir ao processo de 
universalização do pensamento eurocêntrico para as diversas regiões do mundo. Segundo ele, 
esse processo se inicia com a colonização das Américas e depois se expande para África, Ásia 
e Oceania. Assim, o pensamento local europeu se transforma em verdade universal e outras 
formas de conhecimento são subalternizadas. Por fim, ocorre uma naturalização do pensamen-
to europeu que é admitido e imposto como a única racionalidade válida. 
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pós-colonização britânica. Jean Langford (1995) 
aponta que o Ayurveda se “(re)inventa” em função de 
sua oposição/autoafirmação perante a biomedicina.   
Em 2012, realizei pesquisa de campo por trinta dias 
na clínica e instituto ayurvédico Ambujas em Kerala, 
Sul da Índia. O Instituto era coordenado pelo médico 
ayurvédico Dr. Dileep e se localizava na vila de 
Udayamperoor, próxima a cosmopolita cidade de Co-
chin. No instituto centenas de pessoas eram atendidas 
diariamente de forma gratuita9. Somente se cobrava 
pelos medicamentos, na sua maioria fabricados no 
próprio local. Para a fabricação dos medicamentos 
eram cultivadas as mais diversas plantas medicinais 
em centenas de fazendas em toda a Índia.  
No projeto do Instituto Ambujas o foco principal era o 
trabalho com as plantas medicinais. O objetivo era 
fortalecer o Ayurveda em face da hegemonia da bio-
medicina através da pesquisa, cultivo e tratamento 
com plantas medicinais. Dessa maneira, considero o 
projeto do Instituto Ambujas com uma forma inter-
venção social por meio da prática do Ayurveda na 
Índia contemporânea.  
O coordenador do Instituto, Dr. Dileep, atribuía o 
sucesso de seu tratamento pelo fato de estar utilizando 
plantas medicinais “puras” como também considerava 
“pura” a sua prática. Ayurveda “puro” tinha o sentido 
de não ser misturado com a biomedicina.  Segundo 
ele, o Ayurveda na Índia estava sendo praticado de 
forma deturpada, com medicamentos de baixa quali-
dade, produzidos em massa e com substituição das 
plantas originais, o que gerava perda de sua eficiência 
terapêutica. Além disso, em seu discurso sobre os 
males da biomedicina, ressaltou o caráter mercado-
lógico das empresas farmacêuticas.  
O discurso por trás do trabalho do Instituto Ambujas 
era promover o Ayurveda “puro” ou “original” como 
um serviço de saúde às pessoas, não tendo o lucro 
como prioridade. O objetivo principal parece ser polí-
tico, pois não se limita a prática clínica. Portanto, o 
discurso de valorização do Ayurveda perante a bio-
medicina é uma forma de reação dos praticantes 
ayurvédicos diante da hegemonia cultural eurocêntri-
ca representada pela biomedicina. Dessa maneira, o 
Instituto Ambujas exemplifica tentativa de trans-
formação social por meio da prática do Ayurveda no 
Sul da Índia.  
Palavras-chave: Ayurveda, antropologia da saúde, 
colonialidade do poder, medicina tradicional, Índia). 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
9 De acordo com a ética tradicional do Ayurveda, um verdadeiro vaidya (médico ayurvédico) 
não cobra pelos atendimentos, porém aceita doações voluntárias. Assim, além da venda de 
medicamentos o Instituto se mantinha por meio de doações de pacientes abastados. 

Órgão Financiador do trabalho: FAP-DF (Fundação 
de Apoio à Pesquisa do Distrito Federal). 
 
Testemunho da espera e do silêncio 

Cecília Suñé Novossat 
Karine Shamash Szuchman 

Bruna Caroline Comel  
Ana Carolina Brondani  

Valmir Dorn Vasconcelos  
Nathanael Cabrera 

Universidade Federal do Rio Grande do Sul 
 
Do encontro de fazeres de dois coletivos (Fila e 
Profanações), afetações que passavam por um corpo 
puderam ganhar palavra, voz e imagem. Este processo 
deu emergência a uma performance, cena, aconteci-
mento: tomou este corpo e dali faz com que outros 
corpos possam também encontrar essas forças que 
pediam passagem. 
O Coletivo Fila é composto por estudantes de gradu-
ação de direito e de psicologia da Universidade Fede-
ral do Rio Grande do Sul (UFRGS) também inte-
grantes de diferentes projetos envolvendo socioeduca-
ção, que se aproximaram por uma proposta de 
intervenções na fila em que familiares de adolescentes 
que estão em internação provisória na Fundação de 
Atendimento Socioeducativo (FASE) aguardam para 
visitá-los. Lá, visamos construir um espaço de aco-
lhida, escuta e debate de questões jurídicas, através de 
proposições coletivas, como oficinas. São, em sua 
maioria, mães, e não sabiam o que poderia acontecer 
com seus filhos. Não sabiam como se davam as au-
diências e por que seus filhos aguardavam na FASE e 
não em liberdade. Não sabiam a quem recorrer quan-
do das violências policiais e traziam fortemente con-
sigo impotência e culpa frente à situação que seus 
filhos se encontravam. São inúmeras falas com ca-
ráter de denúncia, carregadas de medo pelo risco con-
tido no simples ato de disto falar. Tortura, violência, 
perseguição e abuso de poder por parte dos policiais 
são falas constantes, além da atuação preconceituosa 
e moralizante de juízes e promotores, acompanhada 
de uma defesa pouco atuante e até mesmo omissa por 
parte da defensoria pública do Estado. Além do 
esclarecimento das dúvidas relacionadas ao processo 
penal e ao Judiciário, intentamos problematizar os 
jogos de visibilidade na sua potência ético-estética, 
construindo em oficinas possibilidades de desloca-
mentos nas relações de poder ali atualizadas nas nar-
rativas, como também produzir conhecimento no en-
contro, entendendo, com Paulo Freire, que “o 
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conhecimento não se estende do que se julga sabedor 
até aqueles que se julga não saberem; o conhecimento 
se constitui nas relações de transformação, e se aper-
feiçoa na problematização crítica destas relações”. 
Nesse trabalho de escuta e de testemunho, tentamos 
captar os rastros das experiências narradas, consider-
ando os processos em que saberes e poderes se en-
gendram e se dobram, cristalizando-se em verdades e 
sujeitos cujos discursos são capturados por maquina-
rias de silenciamento. Assim, procuramos inventar 
neste tempo-espaço das filas um lugar possível de 
produções coletivas de memória e devir dessas ex-
periências. Contudo, na incessante busca de construir 
visibilidade a esses discursos, levávamos conosco 
ainda uma inquietação de acabarmos fazendo-os ca-
lar, insustentáveis, em nossos corpos, constituindo-
nos também como mecanismos de silenciamento. Foi 
nesse desassossego que, no encontro com o teatro, 
pode se produzir uma maneira de tencionar o visível e 
levar o experienciado a outros lugares, outros corpos, 
outras afetações. 
O Coletivo Profanações, projeto de extensão da 
UFRGS, não é um grupo de teatro, mas antes um 
coletivo de experimentar linguagens teatrais para dar 
lugar ao que pede passagem. Transitamos pelo teatro 
experimental, psicodrama, clown, criação de máscara, 
em experimentações agenciadas pela filosofia da 
diferença, abrindo caminho para exploração de um 
método enquanto produção de conhecimento - 
produção (e transformação) de si e de mundos. Ali-
mentados com conceitos de Grotowski, Artaud, 
Moreno, Deleuze, Beckett, Agamben e Nietzsche, 
nossos corpos tornam-se nosso instrumento técnico. 
Nesta antropofagia teatral e filosófica, pretendemos 
abrir espaço à criação cênica. A narrativa da ex-
periência dos encontros nas filas, em sua intensidade, 
não seria possível através de produções escritas (esse 
meio mais legítimo da academia). As afetações, como 
nos tomavam o corpo, eram da ordem do inenarrável 
em palavras que, mesmo na hibridização possível en-
tre a ciência e a poesia, não se bastavam. Inesgotável 
experiência, para a qual cria-se então outra estratégia 
de produção de sentidos. Através da profanação pelas 
brincadeiras num entre teatro e psicologia, epistemo-
logias e metodologias, levamos a experiência e a lin-
guagem aos seus limites e desestabilizamos num cor-
po-a-corpo alguns dispositivos de poder. 
Apresentaremos uma cena...? Não é uma (ou várias) 
mães representadas em um ato, mas sim mães acon-
tecimentalizadas em um corpo, no encontro com out-
ros corpos que lhe dá sentido(s). É o acontecimento, 

em sua construção política a ser testemunhado - ter 
olhos, ouvidos e vidas abertas a que isso lhes passe -, 
que tem a potência de transformá-lo em suas relações 
com o mundo de modo a possibilitar o devir deste 
último em outro: resistência enquanto criação. 
Palavras-chave: violência institucional e de Estado; 
testemunho; espera; performance 
 
Somaterapia e Biodanza: sexo-positividade na so-
ciedade brasileira 

 
Filipe Freitas C. M. Carvalho 

Universidade Federal do Rio de Janeiro 
 
A sexualidade é um campo de interesse cuja relevân-
cia é legitimada pela Organização Mundial de Saúde, 
que a reconhece como um dos pilares da qualidade de 
vida. Abrange aspectos como a relação sexual, o ero-
tismo, o prazer, a orientação sexual e a reprodução e 
se expressa por meio de pensamentos, fantasias, 
desejos, comportamentos e relacionamentos, sendo 
um elemento de extrema importância para a com-
preensão do fenômeno humano nos âmbitos biológi-
co, psicológico, social, econômico, político, cultural, 
ético, legal, histórico e religioso (Lara, 2009). 
Etzioni e Baris (2005) apontam a existência de muitas 
abordagens abrangentes sobre o papel da sexualidade 
nas vidas individuais e coletividades humanas e con-
sideram a existência de duas fortes posições polariza-
das.  
A primeira, a qual eles se referem como ‘containing’,  
“considera sexo e sexualidade como fraqueza ou 
falha, senão um pecado definitivo, que deve ser 
cuidadosamente circunscrito, ou mesmo reprimido.  
Esta abordagem advoga em favor da restrição sexu-
al.” (p. 215) 
A segunda, a qual eles se referem como ‘liberating’,  
“é favorável em fazer o sexo livre de restrições le-
gais, bem como de morais e costumes sociais limita-
dores, e dando ao desejo e prática sexual um espectro 
livre, porque sexo é considerado natural e basi-
camente bom. Além disso, sexo reprimido é conside-
rado a fonte de muitos problemas pessoais e sociais.” 
(p. 215) 
Em relação a esta mesma polarização, Bullough 
(1976) considera as sociedades como sendo “sexo-
positivas” ou “sexo-negativas”. Segundo Bullough, 
sociedades sexo-negativas “encorajam o ascetismo 
sexual e o sexo é amplamente construído como sendo 
particularmente arriscado, problemático, ou talvez 
contraditório” (apud Williams, Prior & Wegner, 2013, 
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p. 273). Está associada a vários preconceitos relacio-
nados a variadas práticas sexuais, como também a 
gênero, raça, idade e à homofobia.  
Já as abordagens sexo-positivas são mais abrangentes 
e enfatizam o prazer, a recompensa e os aspectos não-
procriativos do sexo, reconhecendo a imensa diver-
sidade cultural nas práticas sexuais, enquanto também 
reconhece a substancial variação nos significados e 
preferências pessoais (Williams, Prior & Wegner, 
2013). 
Tais abordagens, cuja difusão ganhou maiores di-
mensões a partir da década de 1960, promovem con-
cepções de sexo, sexualidade e ética sexual radi-
calmente opostas aos ensinamentos tradicionais das 
religiões e vêm provocando substanciais mudanças na 
maneira como a sexualidade é vista.  
Fahs (2014) aponta que os movimentos sexo-
positivos vêm ajudando a 
 “descriminalizar o trabalho sexual, expandir as rep-
resentações da pornografia, ensinar as pessoas a co-
mo abraçar a sexualidade como normal e saudável, 
explorar dispositivos de aprimoramento sexual, de-
fender uma educação sexual compreensiva e 
abrangente e desafiar noções excessivamente simplis-
tas sobre ‘bom’ e ‘mau’ sexo” (p. 268). 
Williams, Prior & Wegner (2013) definem a atitude 
sexo-positiva como “estar aberto, comunicativo, e 
aceitar as diferenças individuais relacionadas à sexu-
alidade e comportamento sexual” e esclarecem:  
“Sexo-positividade não significa ter sexo frequente 
ou fazer apologia à atividade sexual em si. A partir 
de uma perspectiva sexo-positiva, uma pessoa pode 
optar por se abster de atividade sexual, enquanto 
outra pode optar por se envolver em experiências 
sexuais frequentes e diversificadas. Em outras pa-
lavras, uma abordagem sexo-positiva é aquela que 
permite uma ampla gama de expressões sexuais que 
levam em conta as identidades, orientações e com-
portamentos sexuais; apresentação de gênero; 
serviços de saúde e educação acessíveis; e im-
portantes dimensões múltiplas da diversidade hu-
mana”. (p.273) 
O presente trabalho pretende promover a questão da 
sexo-positividade no contexto da sociedade brasileira 
analisando dois movimentos terapêuticos cujos refer-
enciais parecem corroborá-la:  
1.  Somaterapia  - Roberto Freire, criador da Somater-
apia, relata o teor dos dois últimos capítulos do livro 
“A Revolução Sexual”, de Wilhelm Reich, ao 
apresentar os objetivos da terapia. Nestes capítulos, 
Reich 

“enfatiza a necessidade de as revoluções verdadei-
ramente socialistas e libertárias estarem preparadas 
para sustentar-se dentro de um certo caos, mas um 
caos otimista, durante pelo menos uma ou duas 
gerações, em forma de transição, esperando e 
colaborando para que o trabalho nas escolas com as 
crianças, que o trabalho nas comunas com os jovens, 
que o efeito da liberação sexual, do amor livre, (...) 
tenham tempo de ir mudando o homem burguês den-
tro do homem revolucionário. (...) Obedecendo à con-
scientização dessa realidade histórica é que foi cri-
ada a Soma, no intuito de auxiliar na realização da 
mudança qualitativa do ‘psiquismo humano’ (...)”. 
(Freire, 1988, p. 143) 
2. Biodanza - Rolanto Toro, criador da Biodanza, in-
tegra a sexualidade em seu modelo teórico como uma 
das cinco linhas de vivência do método operacional e 
afirma que reforçar a própria identidade para encon-
trar o caminho que conduz ao prazer e desenvolver 
todas as possibilidades do erotismo e da carícia fazem 
parte do aprendizado proposto pela Biodanza (Toro, 
2005, pp. 87-88). 
Com estes apontamentos, refletiremos sobre a per-
spectiva da sexo-positividade em ambas as técnicas 
terapêuticas, presentes como movimento de trans-
formação cultural nas cidades brasileiras desde a dé-
cada de 1980. 
Palavras-chave: Sexualidade, Sexo-positividade, 
Somaterapia, Biodanza 
 
“Première” no Caps: início de um estágio em psi-
cologia no Caps II de Friburgo 

 
Maria Clara Rebel Araújo 
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João Marcos da Silva  
Universidade Estácio de Sá - Campus Nova Friburgo 

 
O presente trabalho tem como objetivo relatar o início 
de um estágio em psicologia no Caps II de Nova Fri-
burgo. Este estágio foi a 1ª experiência em práticas de 
Saúde Mental para os alunos de psicologia e também 
para o Caps II.  Tal experiência proporcionou um im-
pacto renovador tanto no ambiente universitário quan-
to em relação à instituição em questão. 
Utilizamos como fontes teóricas os estudos de Fou-
cault (1985), Amarante (1994), Silveira (1981). 
Procuramos refletir sobre a Reforma Psiquiátrica e a 
desinstitucionalização da doença mental, combinando 
estes princípios com conceitos da clínica junguiana 
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das psicoses. Nosso objetivo nesta apresentação é 
trazer um breve olhar acerca da relação entre a clínica 
das psicoses e a proposta de desinstitucionalização da 
loucura (cerne do trabalho realizado pelo Caps) alian-
do este olhar aos princípios de Nise da Silveira, pio-
neira em abrir as portas do universo fechado da 
psiquiatria brasileira. De acordo com ela: “A 
psiquiatria, na sua face ao doente, invalida suma-
riamente os que não se adaptam às normas sociais 
vigentes, sem investigar os motivos que levaram 
àquela atitude-problemas afetivos, familiares, 
econômicos. Apressam-se os psiquiatras em rotulá-los 
de esquizofrênicos e a hospitalizá-los.” (1992, 5) 
 O método utilizado foi a pesquisa bibliográfica e a 
observação participante junto aos usuários e equipe 
do Caps II no primeiro semestre de 2014. As ativida-
des realizadas durante o estágio e relatadas nas super-
visões foram debatidas pelos estudantes e supervisora, 
resultando em reflexões sobre a promoção de saúde 
dentro do campo das doenças mentais.  
As discussões também se desdobraram em novas 
práticas e ações políticas dentro deste universo e pú-
blico envolvido. Em relação aos usuários e à institui-
ção, percebemos um fortalecimento das ideias e 
práticas desinstitucionalizantes. A partir do trabalho 
realizado do Caps, os estagiários desenvolveram re-
flexões não apenas teóricas mas também no sentido 
de uma maior consciência sobre os processos de ex-
clusão vividos pelos portadores de transtornos men-
tais graves. Isso os levou a agir como multiplicadores 
do pensamento antimanicomial dentro de seus círcu-
los sociais e a uma maior participação nos eventos 
ligados ao fortalecimento do CAPS e de mais e 
melhores dispositivos de atendimento em saúde men-
tal na região serrana, notoriamente carente destes 
serviços. Percebemos ainda que o contato com profis-
sionais e estagiários de outras áreas (como enferma-
gem, assistência social e fonoaudiologia) vem sendo 
extremamente positivo para a formação dos estu-
dantes. 
Também percebemos mudanças profundas na com-
preensão dos estagiários acerca do universo das psi-
coses e esquizofrenia. Tendo-se em conta que Fri-
burgo é uma cidade até recentemente profundamente 
marcada pelas práticas asilares e manicomiais, o 
estágio preencheu um espaço importante tanto na 
formação dos futuros profissionais quanto em relação 
ao fortalecimento das políticas regionais da Reforma 
Psiquiátrica. 
Em relação ao Caps, notamos que a chegada dos es-
tagiários de psicologia produziu diversos mo-

vimentos. Podemos destacar a acolhida que os usuár-
ios realizaram, procurando ativamente os estagiários e 
sentindo estes novos atores sociais como um auxílio 
positivo no serviço. Novas oficinas terapêuticas foram 
abertas e as que já existiam foram fortalecidas e se 
tornaram mais diversificadas. A equipe do Caps II 
também apresentou uma série de ricas questões in-
stitucionais em relação ao estágio. Por um lado, a 
chegada dos estagiários fez com que os profissionais 
do serviço buscassem diversas formas de parceria e 
troca de experiências com os mesmos. Também no-
tamos uma maior reflexão por parte da equipe em 
relação a suas posturas e práticas junto aos usuários. 
Tais questões permanecem em movimento, produz-
indo novos fluxos e dinâmicas. Esperamos que a che-
gada dos estudantes fortaleça a Rede de Assistência 
em Saúde Mental e aprofunde a formação dos futuros 
profissionais de psicologia. 
Palavras-Chave: Saúde Mental- Caps – Estágio- 
Desinstitucionalização 
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O projeto Consciência Jovem procura unir conceitos 
teóricos da Psicologia Social sociológica e da Psico-
logia Comunitária com exercícios de dinâmicas de 
grupo e vivências. Seu objetivo é promover a trans-
formações psicossociais através da conscientização 
dos jovens. Neste projeto de extensão as alunas de 
psicologia propõem oficinas que abordam temas ref-
erentes a cidadania, direitos humanos e questões am-
bientais.  
Nossas referências teóricas são a psicologia social 
europeia, especialmente dentro da vertente da psico-
logia social comunitária que defende a promoção de 
autonomia coletiva e individual. Incluem-se aí M.J. 
Spink (2003), Guareschi (2001) e Lane (in: Campos 
1996). 
Os participantes são jovens de duas escolas de ensino 
médio nos bairros populares de Conselheiro Paulino e 
Olaria em Nova Friburgo, e possuem idade entre 15 e 
23 anos. Teve inicio em fevereiro com encontros de 
preparação e pesquisa, estando em andamento em 
ambas as escolas com término previsto para dezembro 
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de 2014. Nossa equipe se compõe por uma professora 
coordenadora e sete alunas em fase de finalização de 
graduação. As oficinas e supervisões do Projeto acon-
tecem uma vez por semana. A participação é não 
obrigatória e temos um público assíduo de cerca de 25 
estudantes, sendo 17 em uma das escolas e 8 na outra. 
Nos encontros com os estudantes são realizadas ofici-
nas compostas por palestras, filmes, dinâmicas de 
grupo, buscando sempre reforçar a importância da 
liberdade de expressão dos jovens e o fortalecimento 
da autonomia e dos vínculos entre indivíduo e comun-
idade. Como estudantes e pesquisadoras, percebemos 
a relevância da informação confiável no desenvolvi-
mento de cidadania, da solidariedade e da promoção 
de autonomia psicossocial tanto em situações extre-
mas quanto no dia a dia, fortalecendo a interação so-
cial positiva. Uma das questões que motivou a criação 
do Projeto Consciência Jovem foi o fato de que é 
necessário criar espaços de discussão sobre o papel 
dos jovens na preservação do meio ambiente na 
gestão consciente dos recursos naturais e lixo e tam-
bém em relação aos desastres ambientais que acome-
teram a região serrana em 2011.  
As oficinas tem como base o “Manual de metodologi-
as participativas para o desenvolvimento comuni-
tário”, trabalhando questões socioambientais, cidada-
nia e relações de gênero. No Manual existem textos 
simples com informações sobre os a temas menciona-
dos e exercícios grupais voltados para o trabalho 
psicossocial com comunidade. Fomos além e acres-
centamos alguns exercícios, músicas e vivências a fim 
de aproximar o conteúdo do Manual ao universo dos 
jovens destes bairros. De acordo com a metodologia 
psicossocial presente no Manual:” O desenvolvimento 
sustentável pode ser também considerado um desen-
volvimento inteligente que necessita de uma comuni-
dade inteligente, composta por indivíduos (...) que 
reconhecem suas melhores qualidades e atributos e 
estão dispostos a utilizá-los com a finalidade de con-
tribuir para o bem estar coletivo, (...)” (pg.19) 
 Estimulamos os jovens a trazer suas reflexões, con-
textualizando os temas abordados à sua realidade a 
fim de que cada encontro seja dinâmico e abra espaço 
para reflexões construídas coletivamente. Como re-
sultados parciais, observamos que os encontros 
efetivamente estimulam uma maior consciência dos 
mesmos em relação ao ambiente que os rodeia, além 
de refletir sobre grandes questões atuais de ecologia, 
sustentabilidade, gestão do lixo doméstico, cidadania 
e relações de gênero. Inserir dentro da escola um es-
paço de escuta psicossocial do discurso destes jovens 

permitiu um fortalecimento das relações entre os es-
tudantes e da autoestima. Consideramos, por fim, que 
estimular reflexões sobre ecologia, responsabilidade 
social e cidadania (incluindo-se aí gênero) é funda-
mental para a promoção de transformação social, uma 
vez que os jovens estudantes são promotores de mu-
danças na consciência e nas atitudes de si próprios e 
de suas comunidades.  
Palavras –chave: Psicologia comunitária, Jovens, 
Ecologia, Cidadania 

 
Representação social de poluição ambiental 
 

Paulo Maurício Reis Ribeiro 
Ana Lucia Paes de Barros 

Universidade Católica de Petrópolis 
 
Introdução: A partir da relação do ser humano com a 
natureza o espaço social geográfico vai sendo 
produzido, de acordo com o momento histórico e com 
o desenvolvimento das forças produtivas. Sociedade 
(sujeito) e natureza (objeto) constituem uma unidade 
dialética, condição central para o desenvolvimento da 
história, por isso não podem ser compreendidos iso-
ladamente. Um modelo de civilização se impôs em 
que os grupos hegemônicos buscam o lucro em det-
rimento do bem-estar. Acreditamos que a crise ambi-
ental exige uma reflexão crítica da sociedade na sua 
relação com a natureza, buscando minimizar os seus 
efeitos.  
Desta forma, apreender a representação social da po-
luição ambiental dos participantes significa, sobre-
tudo, conhecer suas relações com o meio ambiente. 
Sendo assim, escolhemos estudar o fenômeno pesqui-
sado sob a ótica da teoria das representações sociais, 
de Serge Moscovici, com as contribuições de seus 
colaboradores, em especial a abordagem estrutural de 
Jean Claude Abric.  
Objetivos: O objetivo central é investigar e conhecer 
as representações sociais da poluição ambiental, con-
struídas por alunos que cursaram a rede pública no 
município de Miguel Pereira/RJ. Buscamos também, 
conhecer quais são os problemas de poluição ambien-
tal que eles identificam e as fontes de informações 
que mais contribuíram para a formação das repre-
sentações sociais desses alunos sobre poluição ambi-
ental e analisar o nível de consciência ecológica man-
ifestado por eles para contribuir na discussão de 
propostas institucionais de educação ambiental. 
Método: Trata-se de uma pesquisa exploratória de 
campo de caráter descritivo, com desenho que encerra 
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duas abordagens metodológicas diferentes: uma quan-
titativa e outra qualitativa. Embora sabendo que os 
dados quantitativos nem sempre correspondem à con-
textualização das análises qualitativas, buscou-se as-
sociar extensão e profundidade numa tentativa de 
complementar a análise. Acredita-se que diferentes 
abordagens podem trazer conhecimentos novos sobre 
o mesmo objeto de estudo e proporcionar uma melhor 
compreensão do fenômeno estudado.  
Os dados empíricos, que fazem parte deste trabalho, 
foram gerados, utilizando-se um questionário aplica-
do ao grupo experimental, com 10 questões sendo 
numa delas solicitado que respondessem com a pri-
meira expressão que lhes ocorresse ao ouvir a expres-
são “poluição ambiental” e em seguida atribuíssem 
graus de importância de 1 a 5, sendo 1 para a mais 
importante e cinco para a menos importante. As de-
mais questões de abordagem qualitativa, referem-se a 
como eles vivenciam as questões ambientais. Tam-
bém foram colhidas informações socioeconômicas. 
Participantes e local da pesquisa 
O grupo de estudo foi composto por 134 jovens estu-
dantes, oriundos de famílias de baixa renda, de ambos 
os sexos, que concluíram o ensino médio ou funda-
mental na rede pública no município de Miguel Perei-
ra/RJ, prosseguindo com sua formação em nível téc-
nico nos cursos oferecidos pelo SENAC/RJ que exige 
escolaridade mínima de nível médio em seus cursos 
de capacitação exceto no curso de cabeleireiro, cuja 
exigência é de nível fundamental.    
Miguel Pereira é um município de 30.000 habitantes, 
com pequenos produtores rurais de agricultura or-
gânica, hidroponia, produção de cogumelos, flores, 
mel e queijos; mas também com a presença de 
produção utilizando agrotóxicos.  Pertencente a região 
conhecida como Serra Azul, o município já gozou da 
fama de ter um dos melhores climas do mundo. Hoje, 
enfrenta também as queimadas que destroem seu am-
biente natural.  Apesar da intensa imersão na prob-
lemática ambiental, ao que parece não há recursos 
suficientes, orientação e supervisão adequada do Es-
tado para o controle efetivo da degradação e poluição 
ambiental.  
Resultados preliminares: A tabela abaixo apresenta os 
cognemas mais frequentes e quantas vezes foi es-
colhido como mais importante.  A amostra apresentou 
670 oportunidades de evocação (134 participantes 
com 5 evocações cada um), havendo 134 chances 
para um cognema ocupar o lugar de maior importân-
cia. 
 

Fonte: Dados da pesquisa Representação Social de Poluição Ambien-
tal - Miguel Pereira/RJ – Setembro/ 2014 

Análise inicial dos dados: A coleta de dados terminou 
a uma semana, estando ainda em fase de transcrição 
dos dados, mas foi possível observar pelo o conteúdo 
das respostas às questões qualitativas, que há carência 
de informações sobre o tema e o nível de consciência 
é ainda insuficiente face a relevância da questão am-
biental. 
Considerações finais: Tratando-se de um estudo em 
representações sociais, que confere ao senso comum 
um status de conhecimento legítimo, oriundo das in-
terações do sujeito com o lugar em que vive não se 
pode negligenciar o contexto no qual elas são forma-
das. O fenômeno de construção da representação so-
cial da poluição ambiental não ocorre isolado, mas 
numa sociedade onde as questões ambientais são 
pouco consideradas e problematizadas. 
Palavras-chave: Representações sociais, cognição 
social, poluição, meio ambiente, psicologia social 
 
O movimento de cohousing e o “resgate” de 
valores comunitários na contemporaneidade 
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Universidade Federal do Rio de Janeiro 

 
Os movimentos sociais ocorridos no Brasil em 2013 
evidenciaram uma crise sistêmica e trouxeram à tona 
incontáveis questões sociopolíticas. Uma dimensão 
dessas questões que com frequência é deixada em 
segundo plano (pois em geral há problemas urgentes a 
serem resolvidos) é a dimensão ética, que, no entanto, 
perpassa todas as demais esferas da vida e serve de 
base para se repensar toda a estrutura de valores de 
uma sociedade. Pode-se dizer que uma das grandes 
marcas da ética moderna nas sociedades capitalistas 
ocidentais é a constituição de uma cultura fortemente 
individualista (Dumont, 1985), em detrimento de 
valores coletivistas. Quando exacerbado, o individual-
ismo entra em conflito direto com os interesses cole-
tivos – basta pensar no lixo jogado na rua, na fila 

Cognema  
Evocações / 
Frequência 

Importância  

Evocado Vezes 
% 

Mais im-
portante 

% 

Lixo 55 8,21 23 17,16 
Queimada 54 8,10 14 10,44 

Desmatamento 34 5,07 10 7,46 

Total 143 21,38 47 35,06 
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furada, no voto naquele que me favorece – e gera 
consequências eticamente bastante complicadas. 
Hoje, cada vez mais pessoas constroem suas vidas de 
maneira solitária, com escassas conexões sociais pro-
fundas. Nossos laços genuínos tendem a se limitar à 
família e aos amigos mais próximos – e mesmo aí se 
pode operar eventualmente com bastante superficiali-
dade. Fora desse círculo, de forma geral, pouco nos 
dispomos a conhecer nossos vizinhos, fazer gentilezas 
gratuitas, ajudar desconhecidos na rua, buscar ex-
periências cooperativas. Tamanho grau de individual-
ismo tem sérias implicações. Se somos seres sociais, a 
escassez de laços comunitários e a busca de satisfação 
exclusivamente em interesses particulares podem 
gerar sentimentos de isolamento e desconexão e uma 
perda do senso de coerência psicossocial, refletido 
muitas vezes em um “alheamento em relação ao out-
ro” (Freire Costa, 1997). 
Em reação a esse quadro de atomismo social que tem 
gerado tantas “barbáries” (Morin, 2007), pode-se ob-
servar hoje, nas sociedades capitalistas ocidentais, um 
ressurgimento, ainda que incipiente, de um espírito 
coletivista e de solidariedade. Diversas experiências 
de grupos organizados vêm se desenvolvendo (mo-
vimentos sociais com causas diversas, cooperativas, 
redes de consumo consciente etc.), e muitos começam 
a falar também na “(re)construção de comunidades”10. 
Pode-se citar, por exemplo, o Movimento das 
Ecovilas (predominantemente rural, com foco na sus-
tentabilidade em suas diversas dimensões – embora a 
princípio o nome sugira principalmente a esfera am-
biental) e o Movimento Cidades em Transição (nas-
cido em Totnes, Inglaterra, com foco na adaptação 
das cidades ao declínio do petróleo – mas também 
voltado para o fortalecimento de comunidades). 
Um outro movimento bastante interessante e rela-
tivamente mais simples que os supracitados é o de 
cohousing, nascido na Dinamarca na década de 1960, 
espraiado por Estados Unidos, Canadá e Europa em 
geral, e hoje chegando ao Brasil (O Globo, 2013). 
Uma cohousing pode ser considerada um tipo de co-
munidade intencional em que há compartilhamento de 
uma parte variável das instalações e serviços de uma 
casa (sala de jantar, lavanderia, pátio de recreação, 
escritório, cozinha, servidor de internet, carros, 
cuidado com as crianças etc.). Em geral, constitui-se 
de pequenos módulos habitacionais construídos de 
forma acoplada, assemelhando-se, até certo ponto, a 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
10 O conceito de comunidade tem muitos usos possíveis, mas aqui o entendemos como 
carregando uma forte dimensão política, e sendo comumente objetivado no estabelecimento de 
valores coletivistas (Sawaia, 1996). 

um condomínio, e utilizando-se com frequência de 
tecnologias ecologicamente sustentáveis. 
Embora a moradia em cohousing possa gerar uma 
evidente economia em termos financeiros – o que, 
considerando-se o altíssimo custo de vida em algumas 
cidades, é de grande valia –, o movimento não se re-
duz a isso. Uma preocupação central, na verdade, é a 
retomada de valores comunitários como confiança e 
solidariedade. Além do “design de vizinhança” e do 
compartilhamento extensivo de instalações e serviços, 
outras importantes características definidoras de uma 
cohousing são os processos participativos, a autoges-
tão dos moradores e a estrutura não hierárquica 
(Meltzer 2005, apud Meltzer). Assim, o movimento 
parece se guiar por um desejo de melhorar a quali-
dade de vida de forma comunitária, “resgatando” la-
ços sociais mais profundos. 
Sugerimos, portanto, que as cohousings (assim como 
outros tipos de movimentos comunitários) contribuem 
para uma minimização do atomismo social contem-
porâneo, gerando um senso de pertencimento social e, 
em última instância, também novas possibilidades de 
ação política. Se, como sugeriu Bauman (2003), as 
comunidades atuais (não necessariamente territoriais) 
tendem a se configurar como “comunidades-cabide” – 
em que apenas conexões transitórias e superficiais se 
processam entre as pessoas, de acordo com interesses 
fugazes, predominantemente estéticos –, novas for-
mas de comunidade parecem estar emergindo, 
buscando conexões sociais mais duradouras. Con-
siderando-se as limitações impostas pela vida pós-
moderna, o movimento de cohousing evidencia-se 
como uma alternativa viável para ampla replicação 
em centros urbanos, e pode ser pensado enquanto lo-
cus de estreitamento das relações indivíduo-
sociedade, onde abre-se espaço para uma revalor-
ização de práticas coletivistas e, com isso, do ser hu-
mano como ser social concreto.  
Palavras-chave: cohousing, coletivismo, individual-
ismo 

 
Violência nas escolas: contribuições para a 
atuação do Psicólogo Escolar 

 
Mariana Lins e Silva Costa 
Sonia Mari Shima Barroco 

Universidade Estadual de Maringá 
 
Diante da crescente demanda de enfrentamento à 
violência nas escolas, nossos objetivos são expor a 
esse respeito e discutir alternativas possíveis para o 
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trabalho do psicólogo, fundamentadas pelos pres-
supostos do marxismo e da Psicologia Histórico-
Cultural. Justificamos a proposição da teoria eleita 
devido à concepção de desenvolvimento humano pos-
tulado pelos psicólogos soviéticos L. S. Vigotski, A. 
R. Luria e A. N. Leontiev. Ao conceberem a constitu-
ição do psiquismo humano engendrado às relações 
sociais de produção, esses autores inspiram-nos acer-
ca da atuação do psicólogo: buscar a compreensão do 
homem, o que requer também a compreensão do 
mundo concreto do qual faz parte. Por esse caráter 
histórico do psiquismo humano, consideramos que 
alunos e professores não nasceram violentos e não 
estão condenados a se relacionarem desta forma por 
toda vida.  A violência que se manifesta nas escolas, e 
em outras instituições, é parte da estrutura do capital-
ismo, o que significa dizer que enquanto vivermos 
sob essa forma de organização da sociedade ela será 
reproduzida e será preciso enfrentá-la. Isso nos pre-
ocupa na medida em que a função da escola é profun-
damente prejudicada pelas relações violentas que nela 
se manifestam. Ao não conseguir cumprir com sua 
função clássica, qual seja, a de ensinar saberes tido 
como fundamentais para as diversas áreas do 
conhecimento e da vida, a formação humana fica 
comprometida. Isso porque o homem se faz humano 
por meio da apropriação diária das elaborações gen-
éricas, por mediação dos pares mais experientes da 
cultura, num processo educacional, de formação das 
novas gerações. Se a vida cotidiana possibilita a apro-
priação de elementos da cultura, à educação escolar 
deve assumir algo que lhe é caro: a transmissão de 
saberes sistematizados, de conteúdos científicos. Ao 
apropriar-se de conteúdos escolares cada vez mais 
complexos, também vão se complexificando as 
funções psicológicas, que só se desenvolvem medi-
ante atividades que as requeiram. Nesse sentido, a 
violência nas escolas preocupa uma vez que prejudica 
esse importante processo de constituição da subjeti-
vidade, a apropriação daquilo que de mais elevado a 
humanidade já produziu. Lembramos que na socie-
dade capitalista, esse processo só se torna possível à 
população em geral através da escola. Significa dizer, 
então, que, além das implicações mais evidentes da 
violência, as consequências para a formação humana 
em meio à violência escolar, ganha contornos 
alarmantes. Assim, espera-se que a Psicologia Escolar 
e Educacional possa contribuir com o enfrentamento à 
violência, em luta por uma educação emancipadora, 
quando explicita os elementos fundantes do processo 
de humanização e possibilita que professores, famili-

ares, alunos e demais membros da comunidade esco-
lar tenham ciência da importância da educação esco-
lar para o processo constitutivo dos sujeitos. Entre as 
alternativas, destacamos que essa atividade é possível 
por meio da formação de grupos nos quais o 
Psicólogo contribua com elementos teóricos acerca da 
constituição humana e também sobre a constituição 
da violência, apresentando seu caráter social e denun-
ciar os riscos de não se ter uma visão histórico-
dialética da mesma.  A Psicologia contribui também 
na organização e execução de cursos de formação 
continuada para professores, com o propósito de in-
strumentalizá-los teórica e metodologicamente frente 
aos casos de violência que ocorrem no espaço escolar. 
É importante que professores e funcionários saibam 
como atuar em face da violência para além das alter-
nativas judiciais e medicalizantes. Defendemos que o 
enfrentamento à violência nas escolas, além de me-
didas protetivas e de responsabilização, deve ser de 
caráter pedagógico e educacional, que visem investir 
naqueles sujeitos que violentam apresentando outras 
possibilidades de formação que prescindam do uso da 
força física e da agressão verbal. Outras alternativas 
são o auxílio na construção, planejamento e execução 
do projeto político-pedagógico, promoção de grupos 
de estudos, atuação com professores frente ao proces-
so de ensino-aprendizagem, entre outros. A atuação 
do psicólogo, no entanto, não pode se dar de forma 
isolada, em projetos descontextualizados e fragmen-
tados. À Psicologia cabe ajudar a organizar e orientar 
a instituição em torno do problema da violência, com 
ações que permeiam todas as esferas da educação es-
colar, buscando o alcance de maior consciência de 
todos, caso contrário o psicólogo continuará “apagan-
do incêndios”. Ir à escola e não reiterar o já consensu-
al – a afirmativa de que a violência pode ser um traço 
inato da personalidade – não se caracteriza como 
tarefa fácil, mas é necessária. Diante do exposto, 
afirmamos que a Psicologia contribui para o enfren-
tamento à violência que se estabelece e se acirra nas 
escolas quando se apropria da História e dos deter-
minantes sociais que encaminham a violência, 
desconstruindo a ideia superficial e aparente de que a 
violência é uma característica inata e/ou escolhida por 
alguns alunos, familiares e professores. Em oposição, 
devemos estimular a apropriação de conhecimentos - 
condição fundamental para se constituir professores e 
alunos criativos. 
Palavras-chave: Psicologia Histórico-Cultural; 
Violência nas escolas; Psicologia Escolar.
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