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Me gritaram negra 

Tinha sete anos apenas, 

apenas sete anos, 

Que sete anos! 

Não chegava nem a cinco! 

De repente umas vozes na rua 

me gritaram Negra! 

Negra! Negra! Negra! Negra! Negra! Negra! Negra! 

"Por acaso sou negra?" – me disse 

SIM! 

"Que coisa é ser negra?" 

Negra! 

E eu não sabia a triste verdade que aquilo escondia. 

Negra! 

E me senti negra, 

Negra! 

Como eles diziam 

Negra! 

E retrocedi 

Negra! 

Como eles queriam 

Negra! 

E odiei meus cabelos e meus lábios grossos 

e mirei apenada minha carne tostada 

E retrocedi 

Negra! 

E retrocedi . . . 

Negra! Negra! Negra! Negra! 

Negra! Negra! Neeegra! 

Negra! Negra! Negra! Negra! 

Negra! Negra! Negra! Negra! 

E passava o tempo, 

e sempre amargurada 

Continuava levando nas minhas costas 
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minha pesada carga 

E como pesava!... 

Alisei o cabelo, 

Passei pó na cara, 

e entre minhas entranhas sempre ressoava a mesma palavra 

Negra! Negra! Negra! Negra! 

Negra! Negra! Neeegra! 

Até que um dia que retrocedia , retrocedia e que ia cair 

Negra! Negra! Negra! Negra! 

Negra! Negra! Negra! Negra! 

Negra! Negra! Negra! Negra! 

Negra! Negra! Negra! 

E daí? 

E daí? 

Negra! 

Sim 

Negra! 

Sou 

Negra! 

Negra 

Negra! 

Negra sou 

Negra! 

Sim 

Negra! 

Sou 

Negra! 

Negra 

Negra! 

Negra sou 

De hoje em diante não quero 

alisar meu cabelo 

Não quero 

E vou rir daqueles, 
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que por evitar – segundo eles – 

que por evitar-nos algum dissabor 

Chamam aos negros de gente de cor 

E de que cor! 

NEGRA 

E como soa lindo! 

NEGRO 

E que ritmo tem! 

Negro Negro Negro Negro 

Negro Negro Negro Negro 

Negro Negro Negro Negro 

Negro Negro Negro 

Afinal 

Afinal compreendi 

AFINAL 

Já não retrocedo 

AFINAL 

E avanço segura 

AFINAL 

Avanço e espero 

AFINAL 

E bendigo aos céus porque quis Deus 

que negro azeviche fosse minha cor 

E já compreendi 

AFINAL 

Já tenho a chave! 

NEGRO NEGRO NEGRO NEGRO 

NEGRO NEGRO NEGRO NEGRO 

NEGRO NEGRO NEGRO NEGRO 

NEGRO NEGRO 

Negra sou! 

(Victoria Santa Cruz) 

Poema que conheci através da performance realizada pelas estudantes quilombolas da UFG 

no dia 20 de novembro de 2016 
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Resumo 
 
 
O ensino superior, no Brasil, passou por um processo de modificação ao longo da última 

década. Isso se dá, principalmente, pela intensificação do programa de ações afirmativas, o 

qual traz consigo iniciativas para a democratização do acesso e permanência ao ensino 

superior. O quadro de estudantes da universidade pública brasileira passou, então, por uma 

transformação e, atualmente, 50% das vagas são destinadas aos alunos cotistas, dentre eles 

estudantes de baixa renda, negros, indígenas e quilombolas. Este novo cenário gera 

questionamentos acerca de como é feita a manutenção do estudante e a vivência em um 

espaço que ainda reproduz os preconceitos e opressões da sociedade. Nesse sentido, 

propomos uma pesquisa de caráter empírico que investigue a problemática das ações 

afirmativas na Universidade Federal de Goiás e como a Psicologia pode auxiliar na 

permanência do estudante que integra as minorias sociais. Para tanto, utilizamos a teoria e 

técnica de Pichon-Rivière com destaque para o dispositivo do grupo operativo como 

intervenção neste trabalho, o qual pretende, como objetivo geral, analisar o discurso dos 

estudantes que participaram da ação a fim de averiguar se o dispositivo de grupo operativo 

auxilia no processo de fortalecimento dos discentes. A análise dos grupos possibilitou a 

construção de categorias que nos revelam as dificuldades que influenciam na não-

permanência dos estudantes, além de apresentar o caráter construtivo do grupo para a tomada 

de consciência e fortalecimento. Ao fim, constatamos a importância de pensar uma assistência 

estudantil que vá além do auxílio material e acolha o estudante com suas demandas 

psicossociais. A necessidade de se repensar uma psicologia, portanto, com estudos e 

intervenções que auxiliem na mudança da realidade desses estudantes. 

 

Palavras-chave: Ações afirmativas, Psicologia Social, Intervenção Psicossocial, Minorias 

sociais, Grupo Operativo. 
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Abstract 
 

 

The higher education in Brazil has been gone through a process of modification throughout 

the last decade. It is mainly because of the intensification of affirmative action’s programs, 

which brings with itself initiatives for the democratization of the higher education access and 

permanence. There was a transformation on Brazilian public universities picture of students 

and currently 50% of the vacancies are intended for quota holders’ students, including low 

income, black, indigenous and quilombolas students. This new scenario generates questions 

about how the permanence and experience of these students will give itself in an environment 

where prejudices and society’s oppression are still reproduced. On this matter, we propose a 

research of empirical character, which investigates affirmative actions’ problems in Federal 

University of Goiás, and how can psychology help on the permanence of these social 

minorities’ students. Therefore, Pichon-Rivière’s theory and technique were used, 

highlighting the operative group device as intervention in this work, which has as general goal 

analyze the speech of those students who participated of the intervention to investigate if the 

operative group’s device assists on the process of empowerment of students. Those groups’ 

analysis made it possible to develop categories that reveal difficulties that influence the non-

permanence of students as well as the group’s constructive character for the awareness and 

fortification. Finally, we verified the importance of thinking in students’ assistance that goes 

beyond financial aid and welcomes students with their psychosocial demands. Therefore, 

there is a need to rethink a psychology with studies and intervention that helps with the 

change on student’s realities.  

 

Key words: Affirmative actions, Social psychology, Psychosocial intervention, Social 

minorities, Operative group. 
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Introdução 
 

!
A história da sociedade brasileira, marcada pelas desigualdades sociais, apresenta em 

seu interior processos de exclusão que afetam socialmente e subjetivamente os indivíduos. O 

estudo acerca das ações afirmativas e da realidade dos estudantes provenientes daquelas se 

inclui nesse contexto, possibilitando questões e elaborações que critiquem o modo como se 

opera a sociedade atual, visando o rompimento com certas estruturas e padrões que 

estigmatizam. 

Por meio das ações afirmativas tem início um processo de inclusão de jovens no 

ensino superior, os quais raramente ocupavam esse espaço público. Jovens que, 

historicamente, foram excluídos do acesso aos bens sociais em decorrência, prioritariamente, 

de sua classe ou etnia. A inserção desse novo perfil de estudantes demanda também medidas 

que possibilitem a permanência na universidade pública, a qual, até então, atendia 

majoritariamente a classe dominante. O tema desta pesquisa trata de discutir, em primeiro 

lugar, a política de ação afirmativa na Universidade Federal de Goiás (UFG), campo onde foi 

realizada nossa pesquisa, e em segundo lugar, como a Psicologia pode auxiliar na 

permanência do estudante integrante de minorias sociais. 

A UFG possui como política de permanência a assistência estudantil que oferece 

recursos materiais, como moradia, alimentação e auxílio financeiro a fim de garantir 

condições para que os estudantes cursem e finalizem a graduação. Todas essas medidas 

materiais da assistência são fundamentais para sustentar a proposta de inclusão. No entanto, 

sabemos da existência de outras demandas que necessitam de maior atenção e cuidado para 

que o estudante permaneça na instituição com bem-estar. 

Para atender a demanda educativa, como as queixas relativas ao desempenho 

acadêmico, a UFG, por meio da Pró-Reitoria de Graduação e Coordenação de Inclusão e 

Permanência, criou um projeto para auxiliar o estudante oriundo da escola pública a fim de 

mitigar as dificuldades escolares enfrentadas. Neste projeto foram criados cursos de reforço, 

disciplinas específicas como, por exemplo, Português e Matemática Básica e monitorias para 

atender o estudante com o objetivo de auxiliá-lo em seu processo de ensino e aprendizagem. 

Além dessas demandas, sabemos que a realidade dos estudantes pertencentes às 

minorias sociais é atravessada por diversas formas de opressão e exclusão. Neste trabalho nos 

referimos aos estudantes de minorias sociais como os cotistas de baixa renda, negros, 

indígenas e quilombolas em virtude da política de inclusão da UFG. A universidade, enquanto 

uma instituição formativa, ainda está sujeita à reprodução dos preconceitos da sociedade que 
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atingem diretamente o aluno. Nesse sentido, há uma demanda de ordem vivencial-existencial 

que influencia na trajetória acadêmica e no bem-estar e saúde psicológica, uma vez que esses 

estudantes lutam cotidianamente contra o preconceito e a premissa de que o espaço da 

universidade pública não pertence a eles. 

A existência de posturas e práticas excludentes demanda a elaboração e execução de 

intervenções que possam diminuir o sofrimento dos estudantes e facilitar um processo de 

fortalecimento. Para atender a demanda vivencial, criou-se um serviço de Psicologia para 

atendimento dos estudantes de minorias sociais, fruto de uma parceria entre a Pró-Reitoria de 

Graduação, Coordenação de Inclusão e Permanência e o curso de Psicologia da UFG 

coordenado pelo professor Dr. Domenico Uhng Hur, também orientador desse trabalho. 

Diante da criação desse serviço é que propomos uma pesquisa que investigou como a 

Psicologia pode auxiliar os estudantes de minorias sociais a permanecerem na universidade 

com qualidade e bem-estar, além do possível rompimento com as vivências de opressão 

construídas na universidade. Nesse sentido, vinculado ao projeto de extensão denominado 

“GRITE” (Serviço de Grupos, Instituições e Trabalho Emancipatório) e ao projeto de 

Pesquisa “Psicologia de grupos, instituições e coletivos sociais: intervenções psicossociais”, 

ambos coordenados pelo professor Dr. Domenico Uhng Hur, propomos intervenções com o 

dispositivo de grupo operativo. 

O grupo operativo, o qual consiste em uma teoria e técnica desenvolvida por Pichon-

Rivière, permite a troca de experiências, representações e afetos capaz de promover reflexão, 

autoanálise e aprendizagem para a mudança. A mudança, para Pichon-Rivière (1998), é algo 

central na sua teoria, é parte de uma busca para desenvolver uma psicologia social voltada 

para a transformação, ou seja, para o desenvolvimento do ser humano, de sua existência, a fim 

de que os indivíduos possam se realizar e transformar as situações que lhe causam sofrimento 

e paralisia. 

A partir desta noção de mudança, relacionamos o conceito de fortalecimento, 

introduzido pela psicologia social latino-americana, como processos convergentes. Segundo 

Montero (2010), o fortalecimento tem por objetivo facilitar aos indivíduos a atuação frente às 

situações e vivências negativas para que o indivíduo assuma o controle de sua própria vida e 

transforme a realidade pessoal e coletiva, buscando o bem-estar e superação das 

desigualdades e relações de opressão. 

Nesse sentido, temos como referência teórica autores que contribuem para a análise 

dos aspectos sociais, institucionais e grupais que afetam a subjetividade dos indivíduos. Além 

de uma psicologia social que tem como referência a transformação da sociedade e o 
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rompimento com o paradigma normatizante da ciência psicológica. O trabalho é, portanto, 

uma pesquisa de caráter empírico que se propõe a analisar o discurso dos estudantes 

participantes da intervenção realizada com grupos operativos. 

Diante da proposta que o fortalecimento apresenta para o desenvolvimento da 

sociedade, e principalmente dos grupos minoritários, questionamos se a intervenção 

psicossocial através do dispositivo de grupo operativo facilita esse processo. A intenção dos 

grupos consiste em propiciar um momento e espaço para a fala e elaboração dos estudantes 

com trajetórias parecidas, bem como um local de acolhimento das dificuldades e vivências de 

sofrimento que vivenciam na universidade. “O grupo de estudantes formado por jovens 

negros, pobres, indígenas, quilombolas, se estabelece como uma rede de apoio aos pares, em 

que as dificuldades e os dilemas, assim como as estratégias de superação, podem ser 

compartilhados e coletivizados” (Mayorga & Souza, 2012, p.272).  

O objetivo central dessa investigação foi analisar os discursos dos estudantes de 

minorias sociais da UFG, a fim de discutir se o dispositivo de grupo operativo auxilia no 

processo de fortalecimento dos estudantes. E os objetivos específicos foram a) analisar o 

potencial formativo e político dos grupos enquanto espaços que fomentam uma 

conscientização dos estudantes e organização em busca dos seus direitos; b) compreender os 

fatores que influenciam na [não]permanência dos estudantes provenientes das ações 

afirmativas e c) realizar um diagnóstico institucional dos fatores que geram sofrimento aos 

estudantes com o objetivo de auxiliar na construção de possíveis ações inclusivas da 

universidade.  

A pesquisa se justifica a partir de uma prática que está relacionada com um tipo de 

assistência estudantil que vai além do auxílio material, mas que propõe um espaço de 

discussão coletiva que visa analisar e elaborar o sofrimento vivido por alunos que provêm de 

minorias sociais num ambiente competitivo como a universidade. Busca-se abrir um espaço 

de escuta ao sofrimento cotidiano vivido, com o intuito de elaborá-lo para fomentar o 

fortalecimento destes discentes. 

O trabalho está estruturado em quatro capítulos, além da introdução e das 

considerações finais. O primeiro capítulo apresenta uma contextualização das ações 

afirmativas no ensino superior e também da política de inclusão e permanência da UFG. O 

segundo capítulo discute uma articulação entre o grupo e o processo de fortalecimento, 

destacando a teoria e técnica de Pichon-Rivière e o dispositivo de grupo operativo utilizado 

como instrumento de investigação da nossa pesquisa. No terceiro capítulo, apresentamos 



!
!

20!

como se deu o processo de formação dos grupos. O quarto capítulo, por sua vez, representa a 

análise do discurso dos estudantes que participaram da intervenção com grupos. 

Em relação à metodologia da pesquisa a opção foi pela pesquisa qualitativa e de 

caráter empírico. A pesquisa qualitativa compreende o objeto de estudo em suas 

especificidades, sendo assim, deve-se considerar a sua historicidade, ou seja, o fato de estar 

localizado no tempo e poder ser transformado. Outra característica compreende a consciência 

histórica do objeto de estudo que não é dada apenas pelos pesquisadores, mas pelos homens 

em geral, que na medida em que se relacionam na sociedade atribuem significados para suas 

construções teóricas (Lima & Mioto, 2007).  

Como base teórica utilizaremos o referencial da psicologia social de Enrique Pichon-

Rivière (1998).  A revisão bibliográfica acerca da temática das ações afirmativas também foi 

realizada nas bases de dados Scielo, Pepsic e BDTD (Biblioteca Digital Brasileira de Teses e 

Dissertações). Com relação à pesquisa empírica, utilizaremos a técnica do grupo operativo 

desenvolvida por Pichon-Rivière. 
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1. Políticas e Contexto das Ações Afirmativas: Minorias Sociais e o Acesso e 

Permanência no Ensino Superior 

 

Este capítulo tem como objetivo contextualizar a temática das ações afirmativas no 

ensino superior. Compreender o contexto histórico do seu surgimento, bem como as 

implicações na realidade brasileira embasam a discussão e análise a respeito do objetivo geral 

desta pesquisa, a qual investiga o potencial da intervenção psicossocial, através do dispositivo 

de grupo, para o processo de fortalecimento dos estudantes integrantes das minorias sociais. 

A universidade brasileira vem passando por um processo de modificação há mais de 

uma década e isso se dá principalmente, no caso das ações afirmativas, pela política de 

governo do Partido dos Trabalhadores (PT) que chegou à presidência em 2002 e trouxe 

consigo algumas iniciativas relacionadas à democratização do acesso e da permanência no 

ensino superior (Moehlecke, 2002). Programas como o ProUni (Programa Universidade para 

Todos) e Reuni (Reestruturação e Expansão das Universidades Federais) são exemplos de 

como tem sido feita a democratização. O ProUni criou vagas públicas com bolsas integrais ou 

parciais para alunos com baixa renda comprovada em instituições de ensino superior privadas 

e o Reuni compreende um processo de expansão das universidades e instituições federais com 

a construção de novos campus, cursos e vagas.  

Esses programas possuem um caráter contraditório pois possibilitam a entrada de 

alguns grupos sociais minoritários no ensino superior público ao mesmo tempo em que 

promovem a privatização. Na medida em que o Estado investe nas instituições privadas para 

aumentar o acesso da classe trabalhadora no ensino superior, como ocorre no ProUni, o 

sucateamento do ensino e a precarização das condições de trabalho dos professores e 

principalmente técnicos administrativos pelo Reuni aumenta (Barros, 2015). Os propósitos do 

Reuni criar novos campus e aumentar o número de vagas têm um foco estritamente 

quantitativo. Há reduzida ou nenhuma preocupação com o crescimento qualitativo da 

universidade, já que as condições de estudo e trabalho são precárias em virtude dessa 

expansão. A defasagem de técnicos administrativos nas instituições públicas é um exemplo de 

como tem sido realizada a expansão, sobrecarregando os trabalhadores, repercutindo 

diretamente no processo de ensino dos estudantes. Porém, ainda que seja possível e necessário 

tecer as críticas em relação a este programa, são essas as condições atuais em que podemos 

ver a inclusão de um novo perfil de estudantes na universidade.  
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O termo minoria social refere-se às coletividades, grupos que “sofrem processos de 

estigmatização e discriminação, resultando em diversas formas de desigualdade ou exclusão 

sociais, mesmo quando constituem a maioria numérica de determinada população” (Monsma, 

2015). Portanto, uma minoria social não está relacionada à quantidade numérica de pessoas, 

mas sim às relações de poder. Nesse sentido, maioria diz respeito aos grupos que detém a 

maior parte dos recursos econômicos e estabelecem as relações de poder, já as minorias são 

representadas pelos grupos que historicamente são excluídos e discriminados. Dessa forma, os 

estudantes pertencentes às minorias sociais, e que ingressam na universidade, são os negros, 

quilombolas, indígenas, estudantes de baixa renda, deficientes, ou seja, grupos de estudantes 

que foram excluídos, ao longo da história, do acesso ao ensino superior. 

A exclusão, no entanto, muitas vezes, é confundida com falta de empenho, interesse 

ou motivação daqueles que não conseguem o acesso à universidade, bem como aqueles que 

não conseguem um emprego e, por isso, possuem condições de vida precárias. Assim, os 

indivíduos são responsabilizados pelos seus fracassos, sendo que não tiveram as mesmas 

oportunidades que outros que possuem melhor e amplo acesso à educação, ao trabalho, saúde 

e lazer. A explicação individual do fracasso desconsidera o contexto histórico, social e 

cultural que é fundamental para a investigação de qualquer objeto de estudo e ainda mascara 

as desigualdades estruturais presentes na sociedade capitalista, desigualdades que dão a uma 

classe da população privilégios que os favorecem em suas conquistas. 

O processo de exclusão, portanto, é histórico. Não está presente apenas nessa década 

ou neste século, mas acompanha o surgimento de uma sociedade, ou, mais precisamente, de 

um modo de produção capitalista onde a exploração de um para o enriquecimento do outro é o 

princípio básico. 

Nesse sentido, se compreendemos as dificuldades que existem para jovens de minorias 

sociais chegarem até a universidade, entendemos que permanecer neste espaço também não é 

uma tarefa fácil. A trajetória acadêmica dos estudantes de minorias sociais na universidade 

pública brasileira é atravessada por dificuldades que podem limitar a permanência e conclusão 

dos cursos de graduação. As demandas são diversas e vão desde as necessidades de 

assistência material, como moradia, alimentação, transporte, materiais didáticos, até as 

demandas de ordem vivencial/relacional que se referem às dificuldades de inclusão e 

acolhimento desses estudantes, bem como do enfrentamento ao preconceito, seja pela classe, 

cor ou gênero (Mayorga & Souza, 2012). 

O contexto capitalista que se faz presente na desigualdade social institui a inclusão de 

uns e a exclusão de outros nos âmbitos sociais, desencadeando formas de sentir e pensar no 



!
!

23!

sujeito, as quais, conforme Sawaia (1999), provocam um sofrimento que não é de ordem 

individual, mas determinado pela situação social da pessoa, impedindo-a de lutar contra os 

cerceamentos sociais. Sawaia, (1999) apresenta o sofrimento ético-político como uma 

categoria de análise da dialética inclusão/exclusão social que surge das situações em que o 

sujeito é “tratado como inferior, subalterno”. Sendo assim, a inclusão do sujeito na sociedade 

capitalista é vista, ainda segundo Sawaia (1999 citado por Bertini, 2014), como uma máscara 

da inclusão, ou seja, como uma “inclusão perversa, que provém da produção de ideias 

imaginativas, feitas pelo próprio sistema nos indivíduos (...) esse sistema inclui para excluir, 

para manter os homens na dependência de um estado de coisas que não diz respeito à sua 

própria liberdade e potência” (p. 61). 

Diante disso, o que precisa ser colocado em questão aqui é que os aspectos subjetivos 

afetam os estudantes e podem gerar sofrimento. Isso está intimamente ligado aos âmbitos 

social, econômico e cultural. Portanto, as desigualdades que marcam a nossa sociedade e 

ditam um padrão de classe, cor e gênero segregam os estudantes em grupos dos que “podem” 

e que “não podem”, “merecem” e “não merecem” estudar em uma universidade pública e 

ascender socialmente. 

A realidade percebida por meio da escuta desses estudantes revela que o sofrimento 

psíquico e, consequentemente, a permanência na universidade está relacionada com a 

experiência de estudar, pertencer e se relacionar em um espaço que historicamente excluiu as 

minorias. Nesse sentido, os processos de exclusão dentro da universidade reproduzem as 

relações de dominação e opressão que estão postas no cotidiano de uma sociedade capitalista, 

podendo ser tanto objetivos, materiais, quanto subjetivos, na medida em que há uma 

internalização e significação dessas relações e valores sociais produzidos a partir das mesmas. 

Resende, Queiroz & Faria, (2012) contribuem para a discussão ao afirmarem que 

 

Os processos e as estruturas que reproduzem a inclusão/exclusão são materiais e 
objetivos, no entanto, quando internalizados, podem parecer naturais, 
alcançando a consciência do indivíduo e minando sua resistência. Assim, tais 
processos não estão referidos somente aos objetos produzidos socialmente, mas 
também aos valores, às formas de relações social, aos sentidos e significados, 
isto é, aos sujeitos sociais e à sua subjetividade (Resende, Queiroz & Faria, 
2012, p.123). 

 

A expansão do ensino superior e inclusão das minorias sociais está relacionada 

com políticas de ações afirmativas, sobre as quais nos atentaremos a seguir, em três seções. 

Na primeira, a ênfase será em aspectos históricos das ações afirmativas no contexto geral, 
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como se deu o surgimento e como podemos defini-la. Já a segunda seção destaca as políticas 

de ações afirmativas para o ensino superior, e a terceira, por sua vez, evidencia as políticas 

direcionadas para a Universidade Federal de Goiás, campo onde foi realizada a pesquisa. 

 

1.1 Ações Afirmativas: Conceito e Histórico  
 

A construção do conceito de ação afirmativa no ensino superior está relacionada com 

a situação histórica e socioeconômica brasileira.  As ações afirmativas permanecem em 

destaque nos últimos anos e, por isso diversos segmentos (personagens do âmbito acadêmico, 

jurídico, lideranças de movimentos sociais e até mesmo a sociedade civil) constroem e 

discutem suas teses acerca sobre elas. O debate polêmico nos afasta de um consenso e se 

apresenta com posições divergentes a partir de uma polarização entre aqueles que são 

favoráveis e os que são contrários às ações afirmativas. Ainda que seja importante trazer esse 

debate de forma mais detalhada, apontando as justificativas tanto daqueles que defendem, 

quanto daqueles que se posicionam contrariamente, o fundamental aqui é perceber que ao 

debater ações afirmativas coloca-se em destaque questões que historicamente estiveram 

suprimidas: as desigualdades presentes na sociedade brasileira. Desigualdade social, 

econômica, racial, cultural, diversas manifestações de preconceito e intolerância às diferenças. 

Traços de uma sociedade que, ainda que diversificada, está um tanto distante de se tornar, de 

fato, justa e democrática. 

Tendo em vista este cenário de desigualdade, apresentamos o termo ação afirmativa 

conceituado por vários autores, mas que, em síntese, convergem para uma descrição 

semelhante. Destaca-se, portanto, a definição de Moehlecke (2002) que considera ação 

afirmativa como: 

 

Uma ação reparatória/compensatória e/ou preventiva, que busca corrigir uma 
situação de discriminação e desigualdade infringida a certos grupos no passado, 
presente ou futuro, através da valorização social, econômica política e/ou 
cultural desses grupos, durante um período limitado (Moehlecke, 2002, p.203). 

 

As ações afirmativas consistem, portanto, em políticas públicas ou privadas que têm 

por objetivo abrandar os efeitos da discriminação de raça, classe, gênero, idade, origem 

nacional e compleição física, possibilitando o acesso aos bens sociais como educação e 

trabalho às minorias sociais historicamente marginalizadas (Gomes, 2001).  
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Nesse sentido, definir ação afirmativa no Brasil, no ensino superior, tem sido uma 

construção recente e desafiadora e que se relaciona à história que antecede esse conceito, 

tanto em nível mundial, como nacional. Por isso, para compreender as bases do atual contexto 

em que se propõe as ações afirmativas, se faz necessário reconstruir, ainda que de forma 

breve, a condição histórica de exclusão ou de discriminação das minorias, pois as leituras e os 

olhares de cada sociedade ocorrem em momentos diferentes e de acordo com as suas 

necessidades. 

Ao revisitar os documentos oficiais, como tratados e convenções internacionais, é 

possível identificar o movimento histórico que perpassa, principalmente ao longo do século 

XX, a tentativa das nações de combater, em nível internacional, todas as formas de 

discriminação, apontando a necessidade de medidas reparatórias que visam corrigir o passado 

que desfavoreceu as minorias. Alguns tratados internacionais foram aderidos, especialmente 

pelos países do Ocidente, como o Brasil, e se constituem como parte do processo de 

internacionalização dos direitos humanos.  

Conforme Lima Jr. (2001) inicialmente, destaca-se a Declaração Universal dos 

Direitos Humanos (DUDH) em 1948. Esta provocou a assunção das nações de forma pública 

e com compromisso político de promover e encorajar o respeito universal dos direitos 

humanos e das liberdades fundamentais para todos, sem discriminação de raça, gênero, 

idioma ou religião. Em seguida, sobre o combate à discriminação racial, destaca-se a 

Convenção Internacional sobre a Eliminação de todas as Formas de Discriminação Racial 

(CERD) de 1966, com vistas a promover os direitos previstos na DUDH (1948). Outra 

importante convenção é a de proibição da discriminação contra a mulher, conhecida como a 

Eliminação de todas as Formas de Discriminação Contra a Mulher (CEDAW) de 1979.  

Os movimentos em favor da adesão das nações ao previsto na DUDH continuam no 

decorrer dos séculos XX e XXI. Prova disso é a Conferência Mundial sobre os Direitos 

Humanos na Áustria em 1993, que buscou reafirmar e propor ações de proteção aos grupos 

pertencentes às minorias mais recentemente a III Conferência Mundial contra o Racismo, a 

Discriminação Racial, a Xenofobia e as Formas Conexas de Intolerância, de 2001, foi 

realizada em Durban, África do Sul (Lima Jr, 2001).  

A partir desse breve histórico acerca das convenções e tratados que se constituíram 

durante o século XX, principalmente no período pós Segunda Guerra, temos o princípio das 

ações afirmativas. O termo propriamente dito, segundo Moehlecke (2002), tem sua origem 

nos Estados Unidos, na década de 1960, a partir da atuação do movimento negro que 
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reivindicava, além da eliminação das leis segregacionistas, melhorias das condições de vida 

da população negra.  

Os primeiros programas norte-americanos de ação afirmativa na área de educação 

foram colocados em prática após o decreto do presidente Kennedy. A partir dele, as 

universidades começaram a considerar a raça dos estudantes no processo de seleção, 

concedendo além da reserva de vagas, bolsas, auxílio de moradia e alimentação, programas 

especiais e empréstimos para compras de livros, em sua maioria com recursos oriundos de 

contribuições individuais (Sowell, 2004).  

Com isso, as ações afirmativas ganharam notoriedade nos EUA. Este foi um dos 

primeiros países que formulou uma política legislativa com ações afirmativas. A experiência 

norte-americana, tanto pela longa trajetória como pela controvérsia apresentada, se tornou 

referência para outros países no Ocidente. 

Alguns autores, como Carvalho (2005) e Sowell (2004), no entanto, indicam que a 

Índia já tinha um histórico anterior com essas medidas. A sua Constituição de 1947 previa 

reserva de vagas em processos seletivos para empregos e ingresso em instituições de ensino 

em quase todo setor público na tentativa de combater a desigualdade característica do sistema 

de castas presente na Índia, o que revela o caráter pioneiro deste país no que se refere à 

implementação de ações afirmativas.  

Podemos observar, através de pesquisas, que, a partir de então, diversos países 

implementaram as medidas compensatórias. A título de exemplo, a Malásia adotou um 

sistema de cotas em 1971, favorecendo um grupo que estava na situação de pobreza e 

excluído do acesso à educação e ao serviço público, dentro de um plano nacional de metas de 

desenvolvimento econômico e social Carvalho (2005). 

No caso da África do Sul, a implementação das cotas ocorreu no fim do período do 

apartheid na tentativa de reparar a exclusão dos africanos que estavam ausentes nas 

universidades, em cargos políticos, nas profissões liberais e na produção de riquezas do país. 

O sistema nacional de bolsa de estudo forneceu recursos aos estudantes para permitir um 

aumento do ingresso de grupos historicamente desfavorecidos à universidade e às instituições 

de ensino superior (Carvalho, 2005). 

Na América Latina, temos o caso da Colômbia que instituiu cotas para negros e índios 

na Universidade desde a década de 1990 (Carvalho, 2005) e no México as políticas são 

determinadas, em geral, pelo nível de renda e outros grupos específicos, como a população 

indígena (Sverdlick et al, 2005). 
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No Brasil, as Ações Afirmativas aparecem no período de redemocratização pós-

ditadura militar com a intensificação das mobilizações dos movimentos sociais. Na década de 

1980, foi formulado um primeiro projeto de lei que estabelecia mecanismos de compensação 

para os negros, propondo ações como: reserva de 20% das vagas para mulheres negras e 20% 

para homens negros em concursos públicos; bolsas de estudo; introdução da história africana 

e imagem positiva da família afro-brasileira na literatura didática. O projeto não teve 

aprovação do Congresso Nacional, no entanto, as mobilizações continuaram como a pauta 

principal de denúncia do mito da democracia racial (Moehlecke, 2002). 

A própria Constituição Federal de 1988 traz em seu texto aspectos que nos remetem às 

políticas de ações afirmativas como “proteção do mercado de trabalho da mulher e a reserva 

de cargos e empregos públicos para deficientes” (Moehlecke, 2002, p. 204). O movimento 

feminista também se mostrou atuante no combate à desigualdade de oportunidades quando, 

na década de 1990, incentivou a primeira política de cotas para os partidos políticos, a qual 

exigia, no mínimo, 30% de mulheres para as candidaturas. 

Diante desse percurso histórico e das convenções, documentos e declarações 

internacionais que serviram de impulso para o surgimento das ações afirmativas, se faz 

necessário refletir sobre quais engrenagens sociopolíticas possibilitaram as ações afirmativas. 

Ainda que tenhamos uma intensa mobilização dos movimentos sociais, questionamos sobre o 

interesse do sistema capitalista em promover ou “permitir” a existência de ações afirmativas. 

Alguns autores, como Bayma (2012), afirmam que as ações afirmativas não são 

propriamente inovações. Já no início do século XX, com a crise do capitalismo, o surgimento 

do Estado de bem-estar social significou a intervenção do Estado na promoção de políticas 

sociais como saúde, educação e segurança. Essas medidas de cunho assistencialista, no 

entanto, foram tomadas como medidas de compensação para a crise do capitalismo que 

buscaram promover condições básicas de cidadania no período pós-guerra e a reestruturação 

do mercado consumidor. 

Nesse sentido a lógica de inclusão segue a lógica do capital, se constituindo como 

mais uma forma de apropriação do sistema capitalista ou pode ser considerada como uma 

política de compensação, de fato, transformadora? Essas problematizações são fundamentais 

para uma reflexão crítica acerca das ações afirmativas. 

 

1.1.1 Compreendendo as ações afirmativas a partir do recorte de raça. 
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Ao dissertarmos acerca das ações afirmativas, não temos o interesse de fragmentar 

aspectos de classe, raça ou gênero. No entanto, diante das pesquisas realizadas e da 

intensidade de muitos autores no debate das ações afirmativas a partir do recorte de raça e da 

relevância do movimento negro no advento dessas políticas, consideramos importante 

destacar parte dessa seção ao critério étnico e racial. 

Sarmento (2008 citado por Bayma, 2012) aponta quatro argumentos que justificam as 

ações afirmativas, a partir de um recorte étnico e racial. O primeiro deles está relacionado 

com o princípio da justiça compensatória que corresponde à necessidade de reparar a 

condição dos negros devido ao histórico de discriminação criado pela escravidão. Nesse 

sentido, considerando que as injustiças sofridas pelas gerações passadas, de certa maneira, 

ainda permanecem na atualidade, esta premissa pretende combater as desigualdades criadas 

no passado que atingem a população negra hoje. O segundo argumento refere-se à justiça 

distributiva, isto é parte da constatação indicada por dados estatísticos de censos e pela 

análise da situação de desfavorecimento dos negros no que tange ao acesso dos bens e direitos 

sociais. Esse princípio propõe uma melhor distribuição dos bens e condições de acesso com o 

objetivo de estabelecer relações mais equitativas entre os grupos. O terceiro argumento 

justifica o uso das ações afirmativas que tem como base o pluralismo, as diferenças étnicas e 

sociais como fonte de riqueza cultural. Aponta-se a necessidade de ocupação dos espaços por 

diferentes classes, raças, gênero, rompendo com um modelo informal de segregação. O quarto 

e último argumento está relacionado ao fortalecimento dos valores culturais e das identidades 

que historicamente foram marginalizadas. Tendo isso em vista, as ações afirmativas se 

justificam por existir uma estrutura social com base na história e no modo de produção da 

economia que reflete a dificuldade do acesso de grupos minoritários a áreas como a educação 

e o mercado de trabalho. 

Ferreira e Matos (2007) trazem o recorte de raça para discutir as políticas de ações 

afirmativas, compreendendo o histórico brasileiro no que diz respeito à vida social, material e 

política do povo negro. “O Brasil foi o país americano a escravizar o maior número de 

africanos e o último do mundo cristão a abolir a escravidão” (p.49). 

Ainda segundo Ferreira e Matos (2007), o período da abolição deu margem para que a 

população negra, por um curto período de tempo, imaginasse e acreditasse que teria 

condições igualitárias em relação aos brancos. No entanto, a história nos comprova que não 

foi o que aconteceu. Não foram tomadas medidas que incluíssem ex-escravos e seus 

descendentes no mercado de trabalho e na educação. Sem formação e sem condições 

financeiras para manter suas respectivas despesas, “foram lançados num mercado 
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despreparado para receber esse imenso contingente, e os afro-brasileiros passaram a ser ainda 

mais desassistidos” (Ferreira & Matos, p.49).  

Neste processo histórico de formação do povo brasileiro, a população negra foi 

sistematicamente desqualificada, o que levou à veiculação de representações sociais assim 

como os valores, crenças e sentimentos negativos a respeito dos membros daquele grupo em 

diversas esferas da vida social, como no trabalho e na educação (Ferreira & Matos, 2007). 

Dessa forma, durante a construção da história, e nesse caso não só brasileira, foram sendo 

criados estigmas sociais, intelectuais e físicos sobre a população negra. Tais estigmas 

passaram a ser legitimados pela sociedade, gerando um processo de discriminação e opressão 

dos negros e também de desvantagens em relação à realidade concreta e cotidiana. 

Ferreira e Matos (2007) dão ênfase para a questão do mito da democracia racial que 

ainda permanece no senso comum brasileiro. Trata-se do mito de que por ser um país 

miscigenado, não existe conflito entre as diferentes raças, já que todos os brasileiros são 

filhos da mistura entre as três raças originárias. Esse mito ideologicamente propagado 

“favorece a dissimulação das desigualdades pelas elites dominantes e impede que os 

membros das comunidades não-brancas tenham consciência dos sutis mecanismos de 

exclusão dos quais são vítimas” (Ferreira & Matos, 2007, p.50). 

Nesse sentido, através da reprodução ideológica, a população negra aprende, desde 

cedo, que a referência ou o padrão positivo da sociedade é o branco, entrando em conflito 

com sua própria identidade, o que gera sofrimento dentre várias outras consequências; 

sofrimento esse que é fruto de uma complexidade social. Há, lamentavelmente, duas lutas 

cotidianas do negro: a de se aceitar dentro de uma sociedade que o desqualifica e a de 

conseguir condições dignas de existência. 

No Brasil, de fato, há racismo, ainda que de forma dissimulada. Isso é comprovado 

pelos dados que refletem a desigualdade principalmente nos critérios renda, educação e 

trabalho. As ações afirmativas não devem ser compreendidas enquanto uma política contra os 

brancos, mas enquanto uma medida paliativa, de caráter transitório, que pretende reparar as 

desigualdades socioeconômicas e raciais. E, para isso, é fundamental o esclarecimento da 

população mais favorecida, a formação em relação ao processo histórico e os motivos pelos 

quais hoje são implantadas as ações afirmativas. 

A partir do exposto pelos autores citados e estudiosos do tema, compreendemos alguns 

aspectos importantes a serem destacados. O primeiro refere-se ao sentido de promover a 

representação das minorias nos espaços amplos da sociedade e, com esse objetivo, 

concluímos a falta de representatividade de diversos grupos que, ao longo da história, foram 
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marginalizados. Essa falta de representatividade é produto das relações de poder e submissão 

que estão postas na atualidade. Não há como individualizar o percurso de exclusão das 

minorias, uma vez que não se tem uma igualdade de direitos e oportunidades entre as classes, 

raças e gênero, mas sim uma competição desigual e desleal em diversos âmbitos, como por 

exemplo a educação e o mercado de trabalho. O segundo aspecto refere-se ao caráter 

transitório das ações afirmativas, ou seja, são medidas temporárias que aceleram o processo 

que objetiva o alcance da igualdade entre os grupos sociais. Uma vez conquistada essa 

igualdade, essas ações não seriam mais necessárias. 

Ainda sobre o conceito de ações afirmativas, os autores Haas e Linhares (2012) 

sintetizam alguns objetivos: (a) necessidade de combate a discriminação a que estão sujeitos 

os grupos minoritários da sociedade, (b) a necessidade de se reduzir a desigualdade presente 

na sociedade, identificando alguns marcadores como classe, raça, gênero, (c) a transformação 

social, (d) o acesso à educação e ao mercado de trabalho e (e) a busca por uma sociedade que 

integre, de fato, a diversidade cultural existente. Esse último objetivo é destacado pelos 

autores enquanto necessário para aceitação da diferença, o que tem sido um desafio e motivo 

de luta dos movimentos sociais representado pelos grupos minoritários.  

A falta de informação sobre o que, verdadeiramente, sejam as ações afirmativas e as 

posições políticas divergentes que estão em disputa geram uma polarização entre aqueles que 

se posicionam a favor ou contra às políticas de ações afirmativas. O questionamento acerca de 

ser um direito ou privilégio só pode ser desvelado a partir do entendimento do seu conceito e 

de como se estabeleceram historicamente as ações afirmativas no mundo, e especificamente 

no Brasil. Portanto, apresentamos a próxima seção que aborda a definição de ação afirmativa 

no contexto do ensino superior brasileiro e a indagação que surge é: de onde nasce o termo 

propriamente dito no ensino superior? Um breve percurso histórico sobre isso pode nos 

auxiliar no debate acerca da temática. 

 
1.2 Ações Afirmativas e o Ensino Superior 

 

O percurso histórico que percorremos até aqui nos indica que as ações afirmativas 

atuam em dois grandes campos sociais: a educação e o trabalho. Nesse sentido, é relevante 

delimitar especificamente as ações afirmativas no campo da educação superior. 

A implantação das ações afirmativas no Brasil, como afirmado anteriormente, é 

decorrente do processo de redemocratização do país. Os movimentos sociais e populares se 

posicionaram contrariamente à postura passiva do Estado perante às questões que envolvem a 
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baixa participação das minorias sociais nas atividades como educação e trabalho. As 

mobilizações ao longo do período foram essenciais para que hoje possamos não apenas 

discutir, mas efetivar políticas que garantam o acesso das minorias. 

Primeiramente é importante destacar que ações afirmativas não são cotas, o que 

muitas vezes é considerada como similar. As cotas consistem apenas em uma das 

modalidades da política de ações afirmativas, que também inclui o método de 

estabelecimento de preferência, o sistema de bônus, e os incentivos fiscais no âmbito privado. 

(Rosa 2013). Segundo Moehlecke (2002), as cotas referem-se a uma política que estabelece 

um percentual de vagas a ser preenchido por um determinado grupo minoritário. 

Como podemos observar ao longo do texto, o nascimento das ações afirmativas está 

diretamente ligado aos critérios étnicos e raciais. Ainda que o nosso objetivo neste trabalho 

não seja focar na questão racial, é inegável a referência que esse critério tem para a 

construção das ações afirmativas como um todo. 

Um primeiro marco para as ações afirmativas na educação se apresenta em 1983, com 

o Projeto de Lei 1332, quando se propõe a implementação de cotas para negros nas 

universidades. Em 1995, a Marcha Zumbi dos Palmares contra o Racismo, Pela Cidadania e a 

Vida em Brasília também foi um importante momento de reivindicação de políticas públicas 

para os negros e, apesar de não obter o êxito de propostas concretas e projetos de leis 

aprovados, foi fundamental para politizar o debate sobre o negro e seu acesso à universidade 

(Rosa, 2013). 

A conferência de Durban foi outro marco de extrema relevância para o debate sobre 

ações afirmativas. Santos (2006, citado por Rosa, 2013) afirma que essa Conferência foi 

determinante para a transformação do quadro de segregação racial presente o Brasil, uma vez 

que o governo brasileiro teve de se posicionar diante das desigualdades raciais que se 

escondiam e, de certa forma, ainda se escondem atrás do mito da democracia racial. Nesse 

contexto, o movimento negro se viu em condições de realizar denúncias acerca das 

discriminações raciais, bem como propor políticas que integrassem a população negra através 

de medidas positivas e que, posteriormente, se tornaram políticas públicas. A educação e o 

acesso à universidade foram pontos centrais na preparação e discussão da Conferência. 

A partir dessa Conferência, o Brasil foi internacionalmente direcionado a se 

comprometer com políticas que visassem a redução e reparação dos prejuízos históricos que 

acometem a população afrodescendente. Dessa forma, começaram a surgir projetos de leis e 

programas de inclusão para contemplar essa demanda. Ainda que a década de 1990 tenha sido 
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marcada por intensas mobilizações e também projetos de leis favoráveis às cotas, apenas em 

2002 as políticas foram, de fato, implementadas (Rosa, 2013). 

Santos (2007) destaca a importância da pressão do movimento negro em busca de uma 

educação de qualidade para todos. O surgimento das ações afirmativas no ensino superior não 

se dá de maneira espontânea, assim como nenhum processo de conquista por direitos da 

classe trabalhadora. Santos (2007) também afirma que a reivindicação do movimento negro 

por cotas nas universidades não descarta a preocupação com propostas universalistas para a 

educação, o que inclui a reformulação da educação como um todo, desde as séries iniciais. A 

luta pelas cotas se deu em virtude da insuficiência das políticas universais em superar as 

diferenças e desigualdade entre negros e brancos. 

De acordo com Bayma (2012), as primeiras universidades do Brasil que deram início 

ao sistema de cotas e programas de inclusão foram a Universidade do Estado do Rio de 

Janeiro (UERJ) e a Universidade de Brasília (UnB) em 2003. Nesse período, vários Projetos 

de Lei foram construídos para garantir a reserva de vagas principalmente para estudantes 

oriundos de escolas públicas, negros e indígenas. Em 2008, com a intenção de sintetizar as 

propostas apresentadas, foi formulado o Projeto de Lei 180/2008 de autoria da deputada Nice 

Leão que instituía a reserva de 50% das vagas nos processos seletivos das universidades e 

instituições federais para alunos que cursaram integralmente o ensino médio em escolas 

públicas. Dentre essas vagas, também ficou estabelecido um percentual para pretos, pardos e 

indígenas (PPI) a ser definido por cada instituição de acordo com o censo do IBGE. Em 2012, 

esse PL foi aprovado e transformado na Lei 12.711/2012 e estabelecido o prazo de quatro 

anos, a contar da data de publicação da lei, para a implementação do percentual de vagas 

indicado (Rosa, 2013).  

Diante das determinações legais, percebe-se que a ação afirmativa chega ao ensino 

superior, na universidade, influenciada pelas condições sociais e econômicas e o contexto 

histórico apresenta determinadas conjunturas que incentivaram uma nova trajetória a ser 

desenvolvida: a do acesso a um grupo antes excluído. 

 

1.2.1 Para atender demandas: o acesso. 

 

A análise e os estudos para a implementação das ações afirmativas nas universidades 

públicas como afirmam Haas e Linhares (2012), se justificam a partir dos dados estatísticos 



!
!

33!

de pesquisas e censo que apontam a situação desfavorável, sobretudo da população pobre, 

negra e indígena. 

Uma pesquisa realizada pelo IBGE, em 2007, indica que menos de 3% dos estudantes 

de educação superior pertencem à parcela mais pobre da população, em que estão 

concentradas 30,2% das famílias brasileiras (Dias Sobrinho, 2010). Os dados nos revelam 

uma profunda desigualdade estabelecida entre as classes sociais no que diz respeito à 

educação e isso é reflexo da [des]estrutura em que se organiza a sociedade. 

Nesse sentido, as cotas são instituídas com base no ensino público, porque nele está 

presente a classe mais pobre da sociedade e com condições desfavoráveis para o acesso à 

educação superior. Os dados da realidade brasileira constatam que a maior parte dos alunos 

que adentram a universidade pública vem das instituições privadas de ensino onde cursam 

praticamente toda a educação básica. A Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio – 

PNAD, realizada pelo IBGE em 2011, aponta que cerca de 87% dos estudantes do ensino 

médio estão na rede pública enquanto o restante, 13%, frequenta a rede privada. Já para a 

educação superior, esse quadro inverte, 27% ocupam as vagas da rede pública e 73% dos 

estudantes se instalam na rede privada. A partir dos dados, concluímos que o grupo de 

estudantes que frequentam o ensino médio público são jovens, filhos de desempregados e 

subdesempregados e ainda, em sua maioria, trabalhadores que precisam ajudar a sustentar a 

família, ou seja, possuem condições mínimas para adentrar a educação pública superior; se 

esse for um horizonte almejado (Rosa, 2013) 

Se pensarmos no critério étnico e racial esse quadro de desigualdade se aprofunda 

ainda mais. O Censo Demográfico de 2010, também estabelecido pelo IBGE, apresenta que 

na educação superior 2,5% dos estudantes são negros, 17% são pardos e menos de 1% 

indígenas. Para Haas e Linhares (2012, p.839) 

 

Esse quadro de profundas desigualdades sociais permitiu a existência de um 
sistema perverso que, segundo bem observa Gomes (2003), imputou negros e 
pobres uma educação de qualidade inferior, dedicando recursos materiais, 
humanos e financeiros voltados à educação de todos os brasileiros a um pequeno 
contingente da população que detém a hegemonia política e socioeconômica do 
país – a elite branca.  

 

Nesse sentido, podemos refletir acerca da tendência em que segue a educação no 

Brasil: o princípio da educação enquanto um bem público, direito social e dever do Estado ou 
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o princípio que a coloca enquanto mercadoria, e estabelece suas relações de acordo com a 

lógica mercantilista?  

Os dados acima, assim como uma análise da realidade cotidiana são suficientes para 

mostrar que o princípio mercadológico segue a frente da educação enquanto um bem público. 

Para se ter uma educação de qualidade é necessário comprá-la, e o direito, que em seu 

princípio deveria contemplar a todos, atende prioritariamente uma pequena parte da 

população e aos seus interesses específicos (Dias Sobrinho, 2010). 

A educação, portanto, está estruturada a partir de uma sociedade onde não se 

prevalece a igualdade e a consolidação da educação pública, de qualidade e para todos, 

perpassa a construção de novos parâmetros para a sociedade. Parâmetros esses que devem 

desnaturalizar as desigualdades e opressões sociais, já que os valores internalizados por toda a 

população têm como referência a classe dominante, opressora. 

Ao considerarmos a sociedade atual marcada pela globalização e a constante 

renovação do conhecimento científico, a educação superior está posta como uma importante 

fonte geradora de riqueza e de melhores condições de vida. Na medida em que esse bem 

social não é democratizado, temos a manutenção de um sistema competitivo, meritocrático e 

excludente. 

Os dados apresentados acima são anteriores à Lei das Cotas que foi instituída em 

2012. O percentual indicado de 50% das vagas para estudantes da rede pública traz um 

avanço no sentido do aumento quantitativo e, portanto, atende o propósito das ações 

afirmativas de minimizar a desigualdade e os processos de exclusão é cumprido parcialmente. 

Ainda que se aumente o número de vagas, e consequentemente o número de jovens pobres, 

negros, pardos, indígenas na universidade, essa desigualdade não se finaliza. Para além do 

acesso, se faz necessário pensar em como o estudante será recebido na universidade e em que 

condições sociais, econômicas e psicológicas permanecerá nesse espaço até a conclusão do 

seu curso. 

Dias Sobrinho (2010) coloca em questão que a democratização do acesso e a garantia 

de permanência dos estudantes em cursos superiores não podem se limitar à ampliação das 

vagas e expansão das matrículas. É necessário acolher os jovens desassistidos para que estes 

permaneçam na universidade e tenham boas condições para realizarem seus estudos. As 

políticas de ampliação quantitativa, segundo o autor, se constituem enquanto um passo 

fundamental na luta por uma educação mais justa e igualitária. No entanto, são insuficientes 

se não são aliadas às políticas de assistência que proporcionam qualidade no processo de 

ensino e aprendizagem. 
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A permanência do estudante cotista também é algo que precisa ser destacado. Não 

basta apenas inseri-lo na universidade, mas é necessário ajudá-lo em todo o seu processo de 

permanência. Por isso, autores, como Haas e Linhares (2012), apontam a necessidade do 

apoio financeiro e social, mas também de auxílio pedagógico e acompanhamento próximo aos 

estudantes, pois, em decorrência da desigualdade entre a educação básica da escola pública e 

privada, apresentam dificuldades maiores em disciplinas específicas e, portanto, precisam de 

reforço. 

Em síntese, as ações afirmativas surgem com o intuito de reparar os prejuízos que a 

divisão classista da sociedade em polos antagônicos, um explorado e outro que lucra com a 

exploração, acarretou ao longo da história. Os reparos, no entanto, não modificam 

radicalmente a base social, pois não rompem com a estrutura vertical e desigual da sociedade. 

Por isso, Leite (2011), critica as políticas de ações afirmativas enquanto uma “estratégia do 

capitalismo para passivizar a luta da classe trabalhadora pela conquista e ampliação de seus 

direitos sociais” (p. 23) 

Outros autores, no entanto, reconhecem os aspectos positivos que essas políticas de 

“democratização” trazem à camada desfavorecida da população, visto que há o ingresso 

desses jovens estudantes na universidade pública e, consequentemente, uma mudança no seu 

futuro em relação às possibilidades de emprego e construção de uma vida um pouco mais 

digna (Haas & Linhares, 2012). 

 

1.2.2 Para além do acesso: a permanência. 

 

Diversos autores e estudiosos, como Haas e Linhares (2012), Dias Sobrinho (2010) e 

Mayorga e Souza (2012), sinalizam que as ações afirmativas trazem como princípio 

fundamental a permanência. Após o ingresso, é fundamental propiciar ao estudante que faz 

parte das minorias sociais, condições de igualdade para permanecer na universidade, já que 

dificilmente terá as mesmas possibilidades socioeconômicas. Sem condições de minorias 

permanecerem neste espaço, a universidade se vê diante de um grande conflito: lidar com o 

risco de evasão. 

Para avançarmos no debate sobre a permanência, Mayorga e Souza (2012) afirmam 

que o mais interessante a se fazer é conhecer as trajetórias acadêmicas e sociais dos 

estudantes de minorias na universidade a fim de que isso oriente as políticas do programa de 

permanência, mas sem que essas sejam reduzidas apenas a políticas de cunho assistencialista. 

Conhecer a história também nos revela marcas que colocam em questão a lógica enraizada do 
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mérito individual, princípio primordial nas instituições acadêmicas (Mayorga & Souza, 

2012). O filósofo Althusser, como afirmam as autoras, apontava, já na década de 1980, um 

sistema escolar baseado na meritocracia como forma de manutenção dos padrões de 

dominação entre as classes.  

A autora da psicologia e estudiosa do fracasso escolar, Patto (1992), nos relembra 

como, ao longo da história do Brasil, foi relacionado aos estudantes pobres, negros, 

deficientes um fracasso que se refere exclusivamente ao aluno, retirando de cena as 

avaliações sobre o ambiente acadêmico e o contexto social, e as relações que esses estudantes 

estabelecem entre si. Essa noção de fracasso individualizado corrobora com a construção de 

um estigma sobre jovens de minorias sociais, cujas dificuldades vivenciadas em seu processo 

de aprendizagem tem como explicação unicamente características e “carências” individuais 

(Mayorga & Souza, 2012). 

Com essa noção de fracasso individualizado e em consequência dos processos de 

exclusão produzidos pelas desigualdades existentes, surge outro processo, denominado, por 

Dias Sobrinho (2010), como auto exclusão. Os jovens que são excluídos do acesso aos bens 

comuns internalizam a ideologia que é naturaliza a exclusão do sistema educacional pois 

“naturalmente” possuem uma capacidade intelectual inferior (Dias Sobrinho, 2010). 

Os sintomas decorrentes desse processo colocam os estudantes em uma condição de 

autodesvalorização, baixa autoestima, ansiedade e um nível de exigência e preocupação 

excessivas com o rendimento acadêmico. O esforço dos estudantes em busca do 

reconhecimento, dentro de um ambiente competitivo como é a universidade, pode ser algo 

positivo se não gerar um desgaste subjetivo intenso. Porém, caso sintam medo de confirmar 

os discursos de carência e fracasso como responsabilidade estritamente individual, podem 

negar suas trajetórias e culturas.  

Diante disso, é necessário pensar qual processo de permanência as universidades se 

propõem a realizar. Permanecer na universidade demanda assistência de cunho material 

(bolsas, de auxílio moradia e alimentação), já que sem isso, qualquer outra modalidade de 

assistência se tornaria inviável. No entanto, é indispensável pensar em projetos de 

permanência que qualifiquem a vida estudantil no âmbito social, acadêmico e psicológico. 

Permanecer a partir de vivências saudáveis, construtivas, livres de discriminações e de 

processos excludentes que constantemente enfraquecem os estudantes e retiram suas 

potencialidades. 

Estabelecer um sistema de cotas em uma instituição pública de educação superior 

requer um processo de debate e esclarecimento com a participação de toda comunidade 
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acadêmica, até mesmo no sentido educativo, na tentativa de romper com preconceitos e 

reduzir as relações de opressão que se repetem no espaço universitário. 

Mayorga e Souza (2012) refletem acerca da necessidade de se pensar em permanência 

a partir de um foco que não seja exclusivo ao estudante, mas que abranja a universidade, uma 

política de permanência que envolva a comunidade acadêmica para que isso implique na 

transformação da realidade. Políticas que não envolvem a universidade como um todo podem 

acabar promovendo uma “inclusão perversa”, como destacam as autoras, além de se referirem 

a quatro eixos importantes para o desenvolvimento de uma política de permanência. 

Um primeiro eixo contempla a assistência material considerada o padrão das políticas 

de permanência nas universidades. O segundo eixo diz respeito à sensibilização da 

universidade em seus variados segmentos para lidar com a diversidade que, a partir deste 

momento, se insere de maneira mais intensa. O desenvolvimento de campanhas de 

mobilização, debates acerca das diversidades sociais, culturais, raciais, sexuais, formação 

para a diversidade do corpo discente, docente e técnico administrativo, eventos culturais e 

esportivos, ouvidoria para encaminhar casos de opressão são essenciais para politizar e incluir 

o debate de minorias na comunidade universitária. Esse eixo contempla o que anteriormente 

foi citado: retirar o foco exclusivamente do estudante e pensar também no papel da 

universidade para a transformação. 

O terceiro eixo está relacionado ao apoio à formação acadêmica dos estudantes 

cotistas, disciplinas, monitorias em horários abrangentes que auxiliem os estudantes nos seus 

desafios de aprendizado, tendo em vista a fragilidade do ensino médio da rede pública, de 

onde são, normalmente, provenientes. E o último eixo refere-se à valorização das trajetórias e 

identidades dos estudantes cotistas, negros, indígenas, quilombolas, deficientes. Este processo 

de valorização é de suma importância para que estudantes se sintam pertencentes ao espaço 

da universidade, onde, historicamente, estiveram excluídos (Mayorga & Souza, 2012). 

 

1.3 A UFG e Seu Programa de Inclusão e Permanência 
 

Atualmente, os grupos principais atendidos pelas cotas são estudantes de escola 

pública, negros, indígenas, quilombolas e deficientes. A partir da Lei 12.711/2012, ou 

também chamada Lei das Cotas, criou-se a obrigatoriedade da reserva de vagas pelos critérios 

étnico e de renda, destacando, assim, a relação entre raça e classe. A atuação da UFG no que 

se refere ao acesso e à permanência dos estudantes integrantes das minorias sociais é descrita 

nesta seção. 
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Tendo como ponto de partida o primeiro aspecto, que se refere à política de acesso, a 

UFG apresenta, de modo geral, duas formas: a Lei das Cotas e o Programa UFGInclui. A Lei 

das Cotas, como pontuado anteriormente, estabelece a reserva de 50% das matrículas por 

curso e turno nas instituições federais para os estudantes que cursaram integralmente o ensino 

médio na rede pública de ensino. Dentro desse percentual há também uma subdivisão: metade 

das vagas destina-se para estudantes com renda familiar bruta igual ou inferior a um salário 

mínimo e meio per capita e a outra metade para estudantes de escolas públicas com renda 

familiar superior a um salário mínimo e meio (Brasil, 2012). Nos dois casos, há também um 

percentual destinado aos estudantes pretos, pardos e indígenas, que é definido a partir do 

censo demográfico estabelecido pelo IBGE. Dessa forma, cada universidade, ou instituto 

federal, tem um percentual diferenciado de acordo com a população do seu Estado. 

O Programa UFGInclui nasceu em 2008 com o objetivo de democratizar o acesso à 

universidade pela resolução do Conselho Universitário 29/2008 (UFG, 2008). O programa 

marcou a história da universidade no que diz respeito à inclusão e permanência, além da 

implementação das ações afirmativas. Antes do projeto UFGInclui passar pelas instâncias 

reguladoras da universidade, bem como o quadro de docentes e movimentos sociais que 

impulsionaram a criação do programa, outras ações já existiam: como o Projeto Passagem do 

Meio, responsável pela qualificação de alunos negros da graduação para a pesquisa 

acadêmica; turmas especiais nos cursos de Direito e Pedagogia para filhos de assentados da 

reforma agrária; o programa Conexão de Saberes, promovendo uma articulação entre a 

universidade e as comunidades populares (Rosa, 2013). 

Antes da aprovação da Lei das Cotas em 2012, o programa UFGInclui já beneficiava 

estudantes de escola pública, negros, quilombolas e indígenas. A partir de 2013, o UFGInclui 

se adaptou à legislação e modificou as possiblidades de acesso, passando a acolher estudantes 

indígenas e quilombolas das escolas públicas e também estudantes surdos para o curso de 

Letras Libras. Para os estudantes indígenas e quilombolas é reservada uma vaga extra em 

cada curso, quando houver demanda, a partir da pontuação obtida no ENEM (UFG, 2013).  

O avanço no acesso à universidade com o UFGInclui e a Lei das Cotas possibilitou 

um maior acesso à UFG por estudantes que integram as minorias sociais. Os desafios para a 

permanência, entretanto, ainda estão postos. Há uma demanda de ordem material para atender 

a todos os estudantes, como é o caso do acesso à moradia que não abrange a totalidade de 

estudantes e também de bolsas de auxílio permanência. As demandas de ordem pedagógica e 

psicossocial também se apresentam como um constante desafio para acolher e integrar o 

estudante ao ambiente da universidade. 
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Com o objetivo de atender a essas demandas, foi criado, em 2014, o Espaço de 

Inclusão e Permanência, atualmente denominado Espaço de Convivência, localizado no 

segundo andar do Centro de Convivência no Campus Samambaia. Esse espaço foi pensado e 

elaborado para atender os projetos pertencentes à Coordenação de Inclusão e Permanência 

(CIP), Coordenadoria de Ações Afirmativas (CAAF), a Coordenação de Acessibilidade e os 

Programas UFGInclui e PEC-G1 (Wunder, 2016). 

O aumento significativo de estudantes indígenas e quilombolas no ano de 2016, 

contabilizando o número de oitenta e quatro, cinquenta quilombolas e trinta e quatro 

indígenas, supera os anos anteriores e demonstra o resultado de um trabalho realizado pela 

equipe atuante no Espaço de Convivência. As visitas realizadas nas comunidades indígenas e 

quilombolas, com o intuito de apresentar o programa UFGInclui, aproximando-se das 

comunidades e esclarecendo as dúvidas que surgem, consiste em uma medida que viabiliza, 

não apenas em quantidade, mas principalmente em qualidade, o acesso desses estudantes. A 

preocupação em acolhê-los, antes mesmo do seu ingresso na universidade, demonstra o nível 

de assistência e permanência que se pretende oferecer. 

Outro trabalho desenvolvido está relacionado ao acompanhamento pedagógico e 

auxílio às dificuldades acadêmicas dos estudantes cotistas e do UFGInclui. São oferecidas 

disciplinas de matemática básica e português com o intuito de reparar algumas deficiências 

em virtude da educação precária do ensino médio público, e também monitorias com bolsistas 

da graduação para ajudar os estudantes em matérias com alto índice de reprovação. O Espaço 

de Convivência também consiste num local onde os estudantes podem estudar e se reunir em 

coletivos, discutindo e elaborando sua participação política na universidade. 

O Espaço de Convivência tem como objetivo, portanto, acolher o estudante negro, 

indígena, quilombola, de baixa renda e possibilitar que sua trajetória acadêmica seja 

potencializada, minimizando os processos de sofrimento em virtude do fracasso escolar e 

relações opressoras que estão postas no cotidiano da universidade. A realidade é que 

estudantes pertencentes às minorias sociais ainda estão sujeitos a diversas formas de opressão 

e exclusão, e por isso lutam cotidianamente contra o preconceito e a premissa de que o espaço 

da universidade pública não pertence a eles.  

Nesse sentido, também apresentamos o trabalho realizado pela Psicologia, ação que 

consiste em um serviço inovador para a realidade das universidades públicas brasileiras. Além 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1 Programa de Estudantes-Convênio de Graduação – Programa que oferece oportunidades de formação superior 
a cidadãos de países em desenvolvimento com os quais o Brasil mantém acordos educacionais e culturais 
(América Latina, África e Ásia).!
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de termos, na UFG, uma coordenação específica para lidar com as demandas dos estudantes 

provenientes das ações afirmativas, foi criado um serviço de Psicologia voltado para o 

atendimento aos estudantes cotistas e do programa UFGInclui.  

Esse projeto surgiu após o contato entre a Coordenação de Inclusão e Permanência, na 

figura do professor e coordenador Dr. Jean Tiago Baptista, e do coordenador do curso de 

Psicologia da UFG, professor Dr. Domenico Uhng Hur, também orientador deste trabalho. A 

proposta foi de construir um serviço que fosse oferecido aos estudantes para auxiliar na 

permanência e redução da evasão. O convite para participar do programa, como psicóloga, 

chegou logo após o início do curso de Mestrado. 

A demanda da CIP pelo serviço de Psicologia consistia em atendimentos individuais 

para auxiliar os estudantes em seu processo acadêmico e também nas questões relacionados às 

vivências de sofrimento e opressão na instituição. Uma intervenção psicológica voltada para 

as minorias, a partir de questões que envolvem classe, cor, gênero.  

Desse modo, com base em nossos registros, desde abril de 2015 até setembro de 2016, 

foram realizados por volta de cem acolhimentos com 56 estudantes, sendo que alguns foram 

atendidos mais de uma vez. Além dos acolhimentos realizados, tivemos 18 encontros 

marcados, os quais não foram efetivados, pois os estudantes não compareceram. No grupo de 

56 estudantes, 34 eram mulheres e 22 homens; em relação aos grupos pertencentes, 13 eram 

quilombolas, 7 indígenas, 17 cotistas, 5 estudantes estrangeiros vinculados ao PEC-G e 14 

estudantes que não estão diretamente vinculados aos grupos anteriores e que compreendem, 

em parte, a população LGBT e também estudantes que passavam por alguma dificuldade e 

vivência de opressão na instituição. 

Com relação às demandas, notamos que havia tanto fatores relacionados diretamente à 

universidade quanto fatores externos, os quais, ao final, influenciavam a experiência 

universitária, inclusive no desempenho acadêmico. Dentre esses fatores, destacamos: a) 

insatisfação com o curso; b) conflitos familiares; c) casos de opressão/racismo/lgbtfobia 

vivenciados na UFG; d) ansiedade; e) baixa autoestima; f) medo de rejeição e preconceito por 

parte dos professores e colegas; g) timidez e introversão; h) conflitos nos relacionamentos 

amorosos; i) fracasso escolar; j) conflitos ideológicos; k) dificuldades financeiras; l) distância 

da família e m) pressão para concluir o curso e trabalhar. 

Esse breve relatório sobre os acolhimentos individuais se faz relevante para nos 

orientar acerca das demandas estudantis que se apresentam como reivindicações coletivas e 

não apenas de um estudante de forma isolada, ainda que compreendamos as especificidades e 

individualidade de cada um. A análise sobre essas carências nos coloca a reflexão sobre três 
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principais eixos que aparecem constantemente no discurso dos estudantes. O primeiro está 

relacionado com a individualização do fracasso escolar, em que o estudante se culpabiliza 

pelo baixo rendimento acadêmico e reprovações, internalizando o julgamento de outros sobre 

sua capacidade. O segundo eixo diz respeito às vivências de opressão, seja o preconceito por 

raça, gênero ou classe, tanto na instituição quanto fora dela. O terceiro eixo encontra-se 

conectado ao não-lugar que muitos estudantes cotistas, indígenas e quilombolas estão, isto é, 

refere-se a um sentimento de não pertencimento ao espaço da universidade somado às 

diferenças culturais e distância dos familiares, como acontece principalmente com os 

estudantes de comunidades indígenas e quilombolas. Soma-se a essas questões o 

amadurecimento e o crescimento do jovem estudante devido ao próprio processo de 

transformação ao ingressar na universidade. 

Muitos estudantes chegam ao acolhimento psicológico com a demanda de fracasso 

escolar, sentindo o enorme peso das reprovações e do baixo rendimento em disciplinas. Com 

esse sentimento de fracasso individualizado se culpam e desacreditam de suas próprias 

capacidades, visto que acompanham colegas não cotistas que se destacam dentro da sala de 

aula. Outra demanda que aparece em muitos atendimentos está relacionada com a timidez dos 

estudantes cotistas, indígenas, quilombolas em apresentar dúvidas aos professores nas aulas, 

trabalhos, seminários, com receio de cometer algum erro ou sofrer algum tipo de repressão, 

tanto por parte do professor quanto dos colegas da turma. 

Os medos apresentados geram uma ansiedade e um desvio na concentração e ritmo 

dos estudos, o que, por sua vez, repercute em um desempenho acadêmico desfavorável. Nesse 

aspecto, a intervenção psicossocial se faz no sentido de orientar e ajudar na organização dos 

estudos, além de esclarecer a questão do fracasso como algo não exclusivamente individual, 

mas que está relacionado com um determinado contexto e seus diversos fatores. 

Há ainda uma demanda pelo sofrimento causado por relações opressoras tanto dentro 

quanto fora da universidade. Casos de racismo, lgbtfobia, machismo são vivenciados pelos 

estudantes que buscam, por intermédio do acolhimento, uma elaboração das dores que 

emergem em situações de tremenda agressividade e intolerância às diferenças. 

As questões apresentadas como demandas dos estudantes cotistas não têm a intenção 

de reduzi-los à condição de fragilidade. Muitos estudantes negros, quilombolas, indígenas 

possuem um nível de conscientização e atitudes bastante empoderadas de suas trajetórias 

enquanto minorias, o que ajuda no processo de seus coletivos, sendo o apoio psicológico mais 

uma forma de ajudar aqueles que, pelas pressões e pelo histórico de desigualdade, ainda se 

encontram no lugar oprimido. Infelizmente, esta ainda é uma realidade instituída. 
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Como ampliação do serviço de psicologia, propomos à CIP um trabalho de 

intervenção com grupos. A proposta de trabalhar com grupos está vinculada ao Serviço de 

Grupos, Instituições e Trabalho Emancipatório (GRITE), criado em 2013 pelo Núcleo de 

Estudos e Pesquisas Crítica, Insurgência, Subjetividade e Emancipação (CRISE), situado na 

Faculdade de Educação da UFG e coordenado pelo professor Dr. Domenico Uhng Hur. O 

GRITE compreende um serviço de atendimento psicossocial a diversos grupos e coletivos 

com o objetivo de fomentar um trabalho emancipatório (Hur, 2014). É importante destacar 

que nossa pesquisa está vinculada ao projeto “guarda-chuva” do Prof. Dr. Domenico Uhng 

Hur intitulado “Psicologia de grupos, instituições e coletivos sociais: intervenções 

psicossociais”, compreendendo o mesmo cadastro na Plataforma Brasil e aprovado pelo 

Comitê de Ética com o número CAEE 39300714.7.0000.5083. 

Para tanto, contamos com uma equipe de trabalho constituída por quatro estudantes do 

último ano do curso de Psicologia da UFG, também bolsistas de iniciação científica. A 

proposta inicial de trabalho no Espaço de Convivência com os estudantes cotistas, e também 

provenientes do programa UFGInclui, indígenas e quilombolas, compreendia a intervenção 

com grupos. No entanto, foi necessário, em um primeiro momento, a realização de 

acolhimentos individuais como uma estratégia de estruturação da intervenção psicossocial que 

atendesse à demanda estudantil e também para inclusão na equipe de trabalho, composta pelo 

professor responsável pela Coordenação de Inclusão e Permanência, uma técnica-

administrativa e estudantes monitores que realizam o trabalho de acompanhamento do 

desempenho acadêmico. 

Nos capítulos seguintes, discutimos a proposta de intervenção psicossocial com 

grupos operativos e como se deu a formação de nossa pesquisa empírica, com a participação 

dos estudantes acolhidos pelo Espaço de Convivência. Posteriormente, apresentaremos a 

análise dos discursos dos estudantes com o intuito de refletir sobre a permanência e vivência 

estudantil. 
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2. Grupo Operativo e Possibilidades para Fortalecimento e Mudança 
 
 

Neste capítulo, trabalharemos a teoria do Pichon-Rivière, referencial da nossa 

pesquisa, destacando o grupo operativo como dispositivo de intervenção e investigação 

utilizado. Realizaremos também algumas articulações com um conceito relevante para esse 

trabalho: o fortalecimento. Quando colocamos como objetivo deste trabalho investigar o 

potencial do grupo operativo para o fortalecimento dos estudantes, se faz necessário a 

compreensão desse conceito. 

O termo fortalecimento não foi cunhado por Pichon-Rivière, os autores da psicologia 

comunitária latino-americana, como Maritza Montero, são referências por introduzir esse 

conceito. No entanto, constatamos algumas articulações possíveis entre o conceito de 

fortalecimento e a perspectiva pichoniana, o que justifica a utilização do termo no presente 

estudo. 

Se faz relevante, primeiramente, destacarmos o interesse em utilizar o conceito de 

fortalecimento da psicologia latino-americana pelo caráter que essa vertente teórica possui, 

que em muito se aproxima da teoria elaborada por Pichon-Rivière. As duas teorias convergem 

no objetivo de propor uma práxis psicológica que atue em prol da transformação, da 

emancipação e autonomia dos indivíduos a fim de que assim possam superar as situações 

negativas e o sofrimento que vivenciam. 

Pichon-Rivière (1998) propõe uma psicologia social voltada para a mudança, para a 

realização plena dos indivíduos, um rompimento com as estruturas que causam sofrimento. 

Martín-Baró (1996 citado por Guzzo e Lacerda Jr, 2007) propõe a libertação como objetivo 

da psicologia, ou seja, a superação das situações de opressão e fatalismo em que se encontra 

grande parte da população. Trata-se de uma libertação pessoal e social. Nesse sentido, 

traçamos uma relação entre as teorias, pois, ainda que divergentes em muitos aspectos, 

possuem como centralidade a mudança, a transformação. Posto isso, traçamos o conceito de 

fortalecimento segundo Montero (2010) para, posteriormente, apontar os elementos 

relacionados com a teoria de Pichon-Rivière. 

De acordo com Montero (2010), fortalecimento consiste em um processo no qual 

membros de uma comunidade (ou como no caso deste trabalho, grupos organizados) 

desenvolvem, de forma coletiva, capacidades parar tomar o controle de suas próprias vidas. 

Nesse sentido, as atuações conscientes e críticas para se alcançar a transformação de acordo 

com suas necessidades são potencializadas. O processo de transformação da realidade, ao 

mesmo tempo que transforma a si, auxilia no processo de transformação do outro. 
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Uma questão a ser destacada refere-se à diferenciação entre os conceitos de 

empoderamento e fortalecimento. Montero (2010) nos indica que os dois termos 

correspondem ao mesmo conceito, apenas com a diferenciação da nomenclatura. A crítica que 

a autora faz ao termo empoderamento se dá pelo fato de ser a tradução do termo em inglês 

“empowerment”, importado dos Estados Unidos, uma vez que a idealização do conceito de 

fortalecimento já tinha sido apresentada anteriormente na América Latina. Sendo assim, é 

como se importássemos com outra nomenclatura um conceito criado por latino-americanos, 

evidenciando, assim, as relações hierárquicas e opressoras entre países dominantes e 

dominados. O termo empoderamento, entretanto, ganhou expressividade principalmente a 

partir do movimento feminista que apresenta como pauta o empoderamento das mulheres, 

tornando-se, então, um termo mais utilizado. 

O fortalecimento tem como finalidade alcançar formas de desenvolvimento e 

transformação que visam o bem-estar pessoal e coletivo, bem como a superação das relações 

de opressão, discriminação, subordinação (Montero, 2010). Esse processo apresenta um 

caráter político que diz respeito a uma tomada de consciência e ocupação dos espaços 

públicos da sociedade, uma vez que todos possuem tal direito. 

Os objetivos que se busca alcançar ao introduzir processos fortalecedores se 

desenvolveram na psicologia social latino-americana. Tais objetivos compreendem, de forma 

resumida, segundo Montero (2010), os seguintes princípios. O primeiro consiste em facilitar 

aos indivíduos possibilidades de atuar diante do cenário e trajetórias negativas, adquirindo o 

controle sobre sua vida e o contexto que está ao redor, desenvolvendo os “recursos 

necessários para realizar as transformações desejadas para obter bem-estar coletivo e pessoal 

em liberdade” (p.66). O segundo objetivo compreende a superação das condições de 

desigualdade, marcadas por exploração, relações de opressão e submissão para que então 

possam desenvolver ações libertadoras diante dessas condições, o que seria o terceiro 

objetivo. 

 

2.1 Bases Conceituais do Processo Grupal 
 

A partir de uma perspectiva da psicologia social temos a reflexão que a constituição 

do sujeito ocorre através da experiência individual e coletiva, assim, sua estrutura se pauta no 

fato de ser o condutor de um conjunto de sistemas no campo individual e social. Nesse 

sentido, a relevância do conhecimento e da utilização da psicologia de grupo, decorre do fato 

de que todo indivíduo convive e interage diariamente nos mais diversos grupos. A referência 



!
!

45!

para a experiência individual é a coletiva, por isso, desde o nascimento o ser humano tende a 

buscar uma identidade individual e grupal, a fim de constituir-se através do contexto social. 

O grupo operativo foi introduzido por Pichon-Rivière na década de 1940 na 

Argentina. O teórico teve formação em psiquiatria e psicanálise, e trabalhou no hospital 

psiquiátrico de Buenos Aires. A partir das observações e experiências com os pacientes, o 

autor começou a investigar as causas sociais da enfermidade mental (Costa, 2001). O 

interesse de Pichon-Rivière com os grupos surge a partir do momento em que nota as 

influências que o grupo familiar tinha sobre a doença de seus pacientes, o que o leva a 

questionamentos acerca das interferências do contexto social, dos vínculos estabelecidos para 

a formação da subjetividade (Berstein, 1986). 

Para Pichon-Rivière, o homem se constitui na práxis, na relação dialética de mútua 

determinação entre sujeito e objeto, entre o indivíduo e o mundo, contrapondo-se, dessa 

forma, a uma visão unilateral, estereotipada e cristalizada da formação humana. Nesse 

sentido, a proposta do grupo operativo busca, na práxis, a possibilidade de instrumentalizar o 

sujeito para uma prática de transformação de si, dos outros e do contexto em que está 

inserido. A mudança tem como objetivo o desenvolvimento pleno da existência humana 

através da modificação do homem e da natureza, os indivíduos, então, poderão se realizar e 

modificar aspectos de suas vidas que são paralisadores e que lhes causam sofrimento (Pichon-

Rivière, 1998). 

É nesse sentido que compreendemos o que Pichon-Rivière (1998) determina como 

psicologia social. Para o autor, existem dois tipos de psicologia social. A primeira está voltada 

para a academia, a produção teórica em relação às problemáticas e técnicas a serem 

desenvolvidas, mas sem, de fato, sugerir uma síntese entre teoria e prática. A segunda, e a que 

segue como caminho, se refere a uma práxis, destacando o caráter operacional e instrumental 

necessário à psicologia enquanto ciência que estuda o ser humano. No processo de 

confrontação da teoria com a prática e vice-versa, de crítica e autocrítica, é construída uma 

lógica que auxiliará o indivíduo em seu processo de transformação e aprendizagem. 

A partir da visão integradora do ser humano, Pichon-Rivière traz a noção de vínculo 

que se define na interação do indivíduo com o mundo, com o que está à sua volta. Através do 

vínculo se constitui uma relação entre o sujeito, seu mundo interno e a estrutura social 

(Berstein, 1986). Berstein (1986), com base em Pichon-Rivière, refere-se ao indivíduo como 

um ser de necessidades, que se satisfaz a partir de suas relações, as quais o determinam 

socialmente. Encontra-se aqui a noção de intersubjetividade, a partir do momento em que o 

homem está em constante interação com os outros, que se insere em grupos, desde a família 
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ao círculo de amizades, a formação escolar, enfim a grupos sociais diversos, ele constrói sua 

subjetividade mediada por relações. 

Quando destacamos que a subjetividade se constrói a partir das relações, refletimos 

como tem sido constituída a subjetividade dos estudantes integrantes das minorias sociais 

mediante relações de opressão e exclusão. A vivência em uma sociedade desigual, a qual 

promove processos discriminatórios, é um aspecto social que forma a individualidade dos 

estudantes. 

Ao refletimos sobre fortalecimento, como destaca Guzzo e Lacerda Jr (2007), estamos 

evidenciando o contexto de desigualdade social em que está submetida a sociedade brasileira, 

assim como os países latino-americanos. Uma condição em que, cada vez mais, a maioria da 

população se vê sem os benefícios básicos para a vida, que são direitos constitucionais, e um 

grupo reduzido de pessoas, detendo o poder social, e principalmente econômico, determina a 

condição de dignidade e humanidade dessa maioria ao longo da vida. 

Sendo assim, tem-se uma sociedade marcada pela desigualdade e processos de 

exclusão que imprimem às minorias sociais um sofrimento correspondente à falta de mínima 

dignidade e humanidade no seu cotidiano (Guzzo e Lacerda Jr, 2007). O que se torna pior 

nesse processo é que a desigualdade e suas mazelas se normalizam, são naturalizadas, ou seja, 

passam a ser algo comum na vida dessas pessoas que se sentem incapazes de mudar.  

A crença de que não é possível mudar, a impotência diante da vida e do sofrimento 

pode se relacionar com o que Pichon-Rivière denomina de estereotipia. De acordo com 

Castanho (2012), quando o movimento é interrompido, surge a estereotipia, que caracteriza o 

adoecimento, a enfermidade nos grupos. Podemos relacionar também a impotência com um 

fenômeno que existe de maneira recíproca, o fatalismo, que, segundo Martín-Baró (1996 

citado por Guzzo e Lacerda Jr, 2007), consiste na internalização da dominação social, como 

um traço característico da personalidade. Nesta perspectiva, o fatalismo pode existir como 

ideias, pensamentos, sentimentos, comportamentos que paralisam o indivíduo diante da vida e 

de sua história. Quando os indivíduos sentem ou pensam que não é possível mudar, ou que 

estão predestinados a viverem em condições de exploração e desigualdade, encontram-se em 

uma posição fatalista. 

Para Freire (2000 citado por Guzzo e Lacerda Jr, 2007), o fatalismo faz com o que o 

indivíduo renuncie a “capacidade de pensar, de escolher, de decidir, de projetar e de sonhar. 

Diante da impossibilidade de se fazer qualquer coisa pelo poder determinante que fatores tem 

sobre nossas vidas, o homem perde o seu sentido de luta pela concretização de seus sonhos, 

sente-se predestinado ao seu destino e incapaz de agir sobre ele” (p.233). O fatalismo 
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consiste, portanto, em um esquema ideológico que surge na estrutura sociopolítica e se 

enraíza psiquicamente (Ansara & Dantas, 2010). Isso faz com que a dominação social se 

mantenha, uma vez que induz à aceitação da realidade social, às condições de desigualdade, 

gerando um comportamento de resignação diante das situações negativas e de sofrimento 

(Ansara & Dantas, 2010). 

É nesse lugar que encontramos grande parte dos estudantes provenientes das ações 

afirmativas: em uma posição muitas vezes fragilizada, estereotipada, fatalista e que parece 

não ser possível de transformar. Para esses estudantes são conferidos papeis sociais que lhes 

colocam como não merecedores e que a todo tempo têm de se esforçarem para provarem suas 

capacidades. Diante disso, a transformação, a mudança de papeis que ocupam dentro dos 

grupos e dentro da universidade, um ambiente elitista e excludente, é de extrema importância. 

Essa questão é algo central para a teoria pichoniana. Para o autor, o propósito da psicologia 

social está relacionado com a mudança, com a transformação da realidade dos indivíduos em 

seus grupos, buscando o desenvolvimento da sua existência e a realização (Pichon-Rivière, 

1998).  

A mudança que Pichon-Rivière propõe também pode se relacionar com o que os 

autores da psicologia comunitária latino-americana denominam de transformação. Para que 

haja a transformação, o fortalecimento é necessário o processo de conscientização. Para 

Martín-Baró (1996 citado por Guzzo e Lacerda Jr, 2007), a conscientização não diz respeito 

apenas a uma mudança de opinião sobre a realidade, mas supõe a mudança do indivíduo nas 

suas relações com o ambiente e com os outros.  

Não se elimina o fatalismo transformando apenas as crenças que os indivíduos 

possuem em relação ao mundo e ao que estão predestinados, mas se faz necessário que 

ocorram mudanças reais na vida. (Ansara & Dantas, 2010). E esse é um processo dialético 

que implica em mudanças tanto no âmbito individual quanto coletivo. A tarefa do psicólogo, 

portanto, segundo Martín-Baró, é instigar esse processo de conscientização, o qual está, 

também, relacionado à desideologização, que, segundo Ansara e Dantas (2010, p.98), consiste 

em “demonstrar os discursos ideológicos, capazes de justificar o sistema social e legitimar 

condutas como passividade, a resignação e o fatalismo”. 

Aqui podemos relacionar com a teoria de Pichon-Rivière, uma vez que utiliza o grupo 

operativo como instrumento que busca a aprendizagem e rompimento com as estereotipias. 

Pichon-Rivière ainda vai além dos aspectos conscientes, dando ênfase para as fantasias 

inconscientes, ansiedades que impedem a mudança da realidade de sofrimento vivenciada 

pelos indivíduos. 
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O grupo operativo consiste, portanto, em um dispositivo que possibilita a troca de 

representações e experiências do coletivo, no âmbito cognitivo e afetivo. Através da 

verbalização, ou seja, da fala e também da escuta do que é dito no grupo, pode ocorrer um 

processo de reflexão, autoanálise e aprendizagem, levando à transformação da realidade (Hur, 

2014). Essa técnica é utilizada em diversos campos do conhecimento e não só da psicologia. 

Ainda que a transformação da sociedade exija o rompimento estrutural com o sistema 

capitalista que produz as desigualdades, algumas intervenções no cotidiano desses grupos 

podem auxiliar no processo de fortalecimento, de rompimento com a estereotipia e fatalismo, 

dando condições desses indivíduos tomarem o controle de suas próprias vidas e 

transformarem a realidade que os cercam. 

Os processos de cura, de aprendizagem, de melhorias, de rompimento com as 

estereotipias implicam na mudança, no entanto, esta não acontece de maneira tão espontânea. 

Pichon-Rivière (1998) nos esclarece que a atitude perante a mudança pode ser positiva ou 

negativa. Quando se tem uma postura negativa diante da mudança, tem-se uma resistência. 

A resistência à mudança está presente nos grupos sociais de forma abrangente. Mudar 

significa romper com algumas estruturas, as quais, por mais que tragam sofrimento, mantém a 

estabilidade e segurança que tanto se procura na sociedade. Pichon-Rivière (1998) caracteriza 

a resistência à mudança mobilizada por ansiedades básicas, medos que dificultam a 

aprendizagem e comunicação, configura-se como um obstáculo frente à situação de 

crescimento e transformação. O autor nos aponta para a existência de dois medos básicos que 

são constituintes dos indivíduos em seus processos grupais: o medo da perda e o medo do 

ataque.  

O primeiro, o medo da perda, refere-se a uma ansiedade depressiva, o medo de perder 

a sua estrutura, aquilo que já se tem, o que lhe é familiar, ou seja, aquilo que foi construído ao 

longo da história do indivíduo. O medo do ataque, por sua vez, configura-se como uma 

ansiedade persecutória, o medo frente ao novo, ao desconhecido. Esta ansiedade gera um 

sentimento de despreparo e insegurança para lidar com uma nova situação, como se não 

tivesse instrumentos ou capacidade o suficiente para tal.  

O alto nível de ansiedade de muitos estudantes, proveniente das ações afirmativas 

quando entram na universidade pública, pode estar relacionado a esses dois medos básicos 

apresentados por Pichon-Rivière. Há tanto uma preocupação em não perder as referências que 

lhes constituem quanto um medo de ser atacado, de não corresponder às expectativas 

idealizadas e “cobradas” na universidade com um alto nível de rendimento. Além disso, há o 

medo em relação ao modo que será visto pelo outro, qual lugar irá ocupar, qual grupo se 
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encaixará para vivenciar a universidade. Esses medos básicos são, muitas vezes, traduzidos 

pelos próprios estudantes na qualidade de ansiedade, como podemos notar no trabalho de 

psicóloga da Coordenação de Inclusão e Permanência da UFG, ao realizar acolhimento 

individual no Espaço de Convivência durante o período de abril de 2015 a agosto de 2016. Os 

acolhimentos nos revelam as demandas e queixas dos estudantes que se relacionam, em 

grande parte, com posições estereotipadas de um fracasso individualizado. Dentre diversas 

queixas está a timidez, a dificuldade de se relacionar com os colegas e de se inserir nos 

grupos, a dificuldade de apresentar trabalhos, seminários, de questionar o professor em sala de 

aula, um baixo rendimento acadêmico associado à incapacidade do próprio estudante. Todas 

essas queixas trazem consigo um mal-estar e pouca perspectiva de mudança. A partir desses 

fenômenos, o grupo operativo, enquanto um dispositivo de investigação, auxilia na análise da 

dinâmica em que estão presentes esses estudantes e como isso representa a vivência na UFG. 

Diante das colocações e explicações acerca do grupo operativo, podemos então 

sintetizá-lo. O grupo operativo consiste, portanto, em um dispositivo de intervenção e 

investigação, ou seja, pode ser utilizado tanto como técnica de intervenção, quanto como 

estratégia de pesquisa. Como estratégia metodológica na pesquisa, trata-se de uma 

investigação ativa que pode ter diversas finalidades, como: o estudo do processo grupal, a 

transformação dos vínculos em um grupo e também da construção de conhecimento do grupo 

sobre um determinado tema (Pereira, 2013). Destacamos ainda que o grupo operativo é 

colocado também como um instrumento de tarefa e investigação da estrutura social, já que o 

pressuposto é que nos pequenos grupos revelam-se a estrutura e a dinâmica da sociedade 

(Pichon-Rivière, 1998). 

Dessa forma, o grupo operativo “centra a investigação do psicólogo social no 

fenômeno universal da interação, de onde surge o reconhecimento de si e do outro, em um 

diálogo e intercâmbio permanente, que segue a trajetória em espiral” (Pichon-Rivière, 1998, 

p. 168).  Pereira (2013) discute a noção de espiral ao colocar que os processos de 

aprendizagem ou grupais se desenvolvem em movimento, entre o desejo de mudança e a 

resistência a ela, entre o que está explícito e o que está implícito, entre o manifesto e o latente. 

Nessa perspectiva, o processo pode ser representado por um cone invertido, representando as 

idas e voltas, por isso espiral, a partir das quais ocorre a aprendizagem que se desenvolve em 

mecanismos de estruturação, desestruturação e reestruturação. 

 Com as considerações apresentadas sobre o grupo operativo, e as relações traçadas 

com o conceito de fortalecimento, podemos discorrer a seguir sobre alguns conceitos que 
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evidenciam a técnica propriamente dita, destacando o grupo operativo enquanto instrumento 

de investigação metodológica que propiciou, neste trabalho, dados para a análise. 

 

2.2. Dispositivo do Grupo Operativo 
 

A utilização dos conceitos deste tópico é necessária para a análise dos emergentes que 

encontramos nos discursos dos estudantes. Os conceitos fazem parte da técnica e nos revelam 

a dinâmica do grupo. Para Pichon-Rivière (1998), o grupo operativo se caracteriza por ser 

centrado em uma tarefa explícita, a qual pode ser a aprendizagem, a cura (no âmbito dos 

grupos terapêuticos) e o diagnóstico. A tarefa explícita consiste em um tema que propicie a 

troca de representações sobre um determinado assunto. Sob esse afazer, identificamos 

também um encargo implícito, o qual se associa à elaboração das ansiedades do grupo em 

relação aos conteúdos debatidos, aos afetos que promovem a estereotipia, a resistência à 

mudança e à aprendizagem. 

A tarefa implícita consiste, então, na elaboração das ansiedades básicas: a) o medo da 

perda, que se refere a uma ansiedade depressiva, ao medo de perder a sua estrutura e b) o 

medo do ataque, relacionando a uma ansiedade persecutória, do medo frente ao novo, ao 

desconhecido. Desse modo, o indivíduo é um ser de necessidades e suas ações voltam-se à 

satisfação destas, e é neste movimento que o homem aspira ao desenvolvimento através da 

aprendizagem, e quando se depara com o novo, emergem-se as ansiedades. Dessa forma, as 

ansiedades são intensas, paralisadoras e promotoras de resistência à mudança, porém, quando 

são elaboradas ou amenizadas, tem-se um salto no desenvolvimento em relação ao processo 

de aprendizagem (Pereira, 2013) (Pichon-Rivière, 1998). 

Castanho (2007) nos atenta para o fato de que somente quando há uma elaboração da 

tarefa implícita é que podemos dizer que o grupo realmente entrou em tarefa, ou seja, quando 

há uma elaboração psíquica, havendo uma integração entre as dimensões do sentir, pensar e 

agir. Se há uma elaboração da tarefa explícita, o grupo corresponde a intervenção do 

coordenador trazendo um conteúdo explícito. Se as dimensões do sentir, pensar e agir estão 

dissociadas não há elaboração psíquica, das ansiedades, e o grupo permanece no fenômeno 

denominado “como se”. Nesse sentido, o “como se” apresenta apenas a realização da tarefa 

explícita (Castanho, 2007). 

Conforme Pichon-Rivière (1998), as ansiedades consistem na situação de resistência à 

mudança, a qual, no grupo, poderá ser superada a partir de um processo de esclarecimento 

através da verbalização, ou seja, das falas dos membros do grupo, o que variará de acordo 
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com a interpretação do coordenador e vai do explícito ao implícito. O esclarecimento em 

questão é possível a partir da articulação entre: existente, interpretação do coordenador e 

emergente. O existente refere-se ao material trazido por qualquer membro do grupo, e a partir 

do que se manifesta há as interpretações pelo coordenador, as quais dão origem a conteúdos 

emergentes entre os membros do grupo. Estes se manifestam por meio da organização de 

distintos elementos, configurando-se como uma síntese e uma criação, sendo apresentados 

como resposta à interpretação. Dessa forma, a interpretação, por sua vez, busca elaborar 

hipóteses sobre a fantasia grupal, as quais favoreçam a ruptura de estereotipias e a 

operatividade do grupo. Salienta-se que o existente e o emergente comporão a estrutura do 

grupo nos distintos momentos da elaboração da tarefa, sendo unidades de análise relevantes 

para a condução dos grupos. 

Nesse sentido, no contexto da pesquisa científica, os grupos estão orientados para o 

desenvolvimento de uma tarefa que tende a se relacionar aos objetivos da pesquisa. Este 

primeiro conceito apresentado nos revela a forma como funciona o grupo operativo, em que 

os membros do grupo se implicam coletivamente para a realização da tarefa dada pelo 

coordenador. A coordenação do grupo em casos de investigação, na maioria das vezes, é 

realizada pelo pesquisador e parte disso o destaque que Lucchese e Barros (2007) fazem sobre 

a necessidade do conhecimento técnico e teórico para conduzir o grupo. Nessa perspectiva, 

convém esclarecer sobre um segundo conceito acerca da técnica do grupo operativo, que 

consiste na função do coordenador e também do observador. 

A atuação do coordenador está associada à tarefa implícita, ou seja, à interpretação e 

elaboração de hipóteses acerca da fantasia grupal. Vale salientar que o papel do coordenador 

consiste em ajudar os membros a pensarem e elaborarem as angústias, saírem da estereotipia e 

caminharem para a mudança. Sua função objetiva facilitar a comunicação entre os integrantes 

do grupo, visando torná-lo operativo na resolução da tarefa (Pereira, 2013). Castanho (2012) 

destaca que enquanto o grupo atua de forma operativa não há necessidade de intervenção do 

coordenador. O coordenador, então, atua com pontuações, muitas vezes com perguntas, a 

partir da interpretação que faz sobre o grupo e as fantasias que estão impedindo de se 

mobilizar. 

Já o observador, para Pichon-Rivière (1998), tem um papel relevante dentro dos 

grupos operativos, haja vista que tem a função de registrar o material expresso verbal e pré-

verbalmente, assim como analisar, juntamente com o coordenador, os conteúdos elucidados e 

apontar os ajustes necessários das técnicas para uma melhor condução do grupo. O material 

pré-verbal consiste em expressões para além da fala, pode ser o período de silêncio que 
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permanece no grupo, as expressões corporais e faciais diante da fala de algum membro, uma 

conversa paralela e até mesmo a impressão e os afetos gerados no observador, suscitados por 

uma fala. O material pré-verbal, junto com a descrição das falas, é de extrema importância 

para a análise do grupo. O observador, diferentemente do coordenador, não participa 

ativamente do grupo. 

No caso de pesquisas, é fundamental que haja habilidade dos pesquisadores de 

integrarem as tarefas explícitas com os objetivos da investigação, ademais, é fundamental que 

alguns cuidados básicos sejam levados em consideração, tais como ambientes confortáveis e 

sem ruídos, a fim de garantir a privacidade e a interação entre os membros do grupo face-a-

face (Lucchese & Barros, 2007). Quanto à forma de organização para a composição de um 

grupo, seja na intervenção ou na pesquisa, Castanho (2012) propõe que a duração 

recomendada é de uma hora a uma hora e meia, mas o tempo pode ser diferente conforme os 

objetivos do grupo e o próprio acontecer grupal. Com a exposição da tarefa e da duração da 

sessão grupal, temos o enquadre, este, por sua vez, delimitará o funcionamento do grupo. É 

fundamental que o enquadre seja informado aos participantes do grupo anteriormente a cada 

sessão. 

Dando continuidade aos conceitos técnicos acerca do grupo operativo, Pichon-Rivière 

(1998) aponta que, no desenvolvimento do grupo, três momentos essenciais ocorrem: a pré-

tarefa, a tarefa e o projeto. A pré-tarefa consiste no momento de resistência à mudança, do 

surgimento das ansiedades básicas que não pretendem ser elaboradas no decorrer do grupo. O 

grupo pode agir “como se” estivesse desenvolvendo a tarefa proposta (Castanho, 2007). Por 

conseguinte, a tarefa envolve o momento em que o grupo elabora a atividade e foca no 

objetivo proposto, resultando, assim, na ruptura com a estereotipia e na elaboração das 

ansiedades. Por fim, o projeto é quando o grupo se propõe a objetivos que vão para além do 

aqui e agora, construindo e desenvolvendo estratégias possíveis para alcançar estes objetivos. 

Todos esses conceitos fazem parte da técnica e dizem da dinâmica do grupo, o que pode 

representar a vivência dentro da universidade. 

No que tange ao funcionamento dos grupos, outro ponto que merece destaque na obra 

de Pichon-Rivière (1998) refere-se à estrutura destes com base no interjogo de papéis. Nesse 

sentido, há os mecanismos de assunção e adjudicação de papéis como elementos 

imprescindíveis para a compreensão dos grupos operativos. O autor enfatiza quatro papéis 

que podem emergir em um grupo operativo: porta-voz, bode expiatório, líder e sabotador. O 

porta-voz do grupo é o membro que enuncia o acontecimento grupal, as ansiedades e 

fantasias. Não se pode, contudo, individualizar o discurso deste e dos demais membros que 
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desempenham os papéis, já que ao falarem de si, estão enunciando o discurso grupal, dentro 

das noções de verticalidade e horizontalidade. O bode expiatório é o membro que recebe e 

assume os aspectos negativos do grupo ou da tarefa; por sua vez, o líder é aquele que se faz 

depositário dos aspectos positivos, e o sabotador representa a liderança da resistência à 

mudança, quem tenta impedir o grupo de sair das estereotipias. 

A noção de papéis assumidos por um membro do grupo como um todo pode ser 

compreendida a partir do instrumento denominado Esquema Conceitual Referencial e 

Operativo (ECRO), o qual orienta a mudança e a aprendizagem através de uma tarefa. Esse 

instrumento permite a análise de um intercâmbio de relações considerando tanto a história e o 

momento individual (verticalidade) quanto a totalidade comunitária de um grupo 

(horizontalidade), e fomenta a troca de representações e experiências do coletivo, no âmbito 

cognitivo e afetivo (Pichon-Rivière, 1998). Podemos melhor compreender a questão da 

verticalidade e horizontalidade com o exemplo do porta-voz do grupo, este não fala só por si, 

mas por todos. As ansiedades e as maneiras de formulá-las dizem respeito à sua história 

individual, mas o fato de se dar no momento específico do acontecer grupal revela que o 

conteúdo está presente naquele grupo, diz respeito a ansiedades e necessidades do coletivo, e 

não apenas individuais. 

Para que os coordenadores e observadores possam conduzir e realizar a análise do 

grupo operativo, inicialmente, devem obter conhecimento teórico acerca da operatividade e 

do acontecer grupal (Lucchese & Barros, 2007). Pichon-Rivière (1998, citado por Lucchese e 

Barros 2007), expõe que a técnica dos grupos operativos apresenta sete pontos de referência 

que auxiliam na interpretação e análise do “acontecer grupal”, o qual é denominado de vetor. 

Nessa perspectiva, os mesmos “são dispositivos qualitativos que nos permitem analisar a 

relação entre os conteúdos explícitos e implícitos do grupo” (p. 799). 

Lucchese e Barros (2007) apontam que o primeiro vetor consiste na afiliação ou 

identificação, o qual representa o principal momento dos sujeitos no grupo, havendo uma 

identificação com os processos grupais. Cabe destacar, porém, que existe um distanciamento 

nesse processo, visto que ainda não existe uma integração total entre os membros do grupo. 

Posteriormente, esse momento de afiliação se desenvolve e converte-se em pertença, o que 

consiste em uma maior integração do grupo, contribuindo para uma melhoria no compromisso 

grupal, tendo em vista que já existe um reconhecimento mútuo entre os membros do grupo. 

Conforme Lucchese e Barros (2007), o terceiro vetor refere-se à cooperação, a qual 

contribui para a realização da tarefa grupal. Nesse enfoque, Pichon-Rivière destaca que a 

cooperação é sustentada na assunção e adjudicação de papéis diferenciados, ou seja, são 
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assumidos por diferentes pessoas “indicando um caráter flexível e interdisciplinar” do grupo 

(p. 799). O quarto vetor consiste na pertinência, a qual refere-se ao “centramento” do grupo 

na tarefa previamente estabelecida pelo coordenador. Vale salientar que a qualidade da 

pertinência está relacionada à criatividade e à produtividade do grupo. 

A comunicação também é um importante ponto a ser destacado e se apresenta como o 

quinto vetor. Cabe destacar que esta insere-se tanto na comunicação verbal quanto na pré-

verbal, isto é, consiste em gestos, ruídos, momentos de silêncio, dentre outros. Pichon-Rivière 

(1998) coloca que “dentro desse vetor levamos em conta não só o conteúdo da mensagem, 

mas também o como e o quem dessa mensagem; chamamos a isso de metacomunicação” (p. 

171). O sexto vetor está relacionado com a aprendizagem, com a mudança qualitativa do 

grupo. Nesse sentido, a partir da somatória de informações e compartilhamento de 

experiências, o grupo pode se transformar, e tornar-se capaz de elaborar as ansiedades, 

adaptar-se ativamente à realidade e ser criativo. Finalmente, o sétimo vetor corresponde à telê, 

a qual consiste na disposição negativa ou positiva para lidar com os membros do grupo, sendo 

compreendido como a transferência positiva ou negativa entre os membros e o coordenador e 

dos membros entre si. 

Fundamentado nessa compreensão, os vetores constituem a análise do grupo 

operativo, vê-se que, enquanto dispositivo de intervenção e pesquisa, este produz uma riqueza 

de dados, já que não consiste em uma técnica que registra apenas o discurso do sujeito, mas 

diferentes formas de comunicação e expressão que acontecem no campo grupal (Lucchese & 

Barros, 2007). Nessa perspectiva, destaca-se que as atuações do coordenador em parceria com 

o observador visam um trabalho de registro, e por não interagirem diretamente com o grupo, 

assumem um distanciamento e, por conseguinte, têm uma visão privilegiada acerca da história 

e da dinâmica do grupo. 

Para compor a análise dos dados, Fernandes e Hur (2017) destacam a importância de 

um registro minucioso do grupo. Uma boa descrição dá base para uma análise mais detalhada 

e menos enviesada. Segundo Fernandes e Hur (2017), há diferentes formas de realizar o 

registro grupal, a) a gravação em áudio e transcrição posterior das falas, b) o registro escrito 

de todas as falas no decorrer do grupo, c) o registro a posteriori do grupo e d) o protocolo do 

IBRAPSI – Instituto Brasileiro de Psicanálise, Grupos e Instituições (Saidón, 1986). 

Optamos, nesse trabalho, por utilizar o registro escrito de todas as falas no decorrer do 

grupo, pois permite registrar, além de uma parte considerável dos elementos que se referem 

ao discurso verbal, os elementos afetivos, as expressões corporais, faciais, os períodos de 

silêncio, ou seja, os elementos pré-verbais do grupo (Fernandes & Hur, 2017). No protocolo 
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de registro deve conter duas colunas, uma para registrar a síntese das falas dos participantes e 

outra para o registro dos elementos afetivos. 

A partir do registro realizado, o material foi analisado como propõe Fernandes e Hur 

(2017), semelhante à análise de conteúdo, mas com enfoque psicanalítico. Tomamos o 

material divido em frases, formando as unidades de registro, percebendo os elementos 

afetivos e gestuais que compõe cada momento. Ao mesmo tempo, buscamos nas frases 

elementos que não estão dados a priori e, como Pichon-Rivière (1986 citado por Fernandes & 

Hur, 2017) determina, emergentes. Os emergentes, segundo o autor, são elementos que se 

diferenciam, aparecem no grupo como rupturas, desvios e são fundamentais para a análise, 

além de revelar sobre a tarefa e os investigados (Fernandes & Hur, 2017). 

Além dos emergentes, também é importante analisar as repetições. A repetição da 

resistência pode ser similarmente um emergente grupal, pois se há a repetição é porque tem 

força para retornar ao grupo e insistir. Se faz importante, portanto, analisar as diferentes 

formas de resistência presentes no grupo, as alianças inconscientes, os pactos denegativos e 

ideologias (Fernandes & Hur, 2017). 

Assim, as interpretações e hipóteses foram realizadas a partir do que emergiu no 

grupo, construindo unidades de análise. Tendo isso em vista, a partir dessas unidades, foi 

possível construir categorias de análise, as quais se referem ao agrupamento dos elementos 

analisados de forma isolada. Fernandes & Hur (2017) ainda destacam que as categorias 

devem estar relacionadas com os emergentes, a tarefa colocada ao grupo e a problemática e 

objetivos colocados para a pesquisa. Por isso, as categorias foram construídas posteriormente, 

uma vez que não há possibilidades de saber quais são os emergentes do grupo antes do 

acontecer grupal. As categorias tiveram como objetivo a construção de eixos que nos auxiliam 

na compreensão do grupo, como um todo, e no estabelecimento de respostas para o problema 

e objetivos que colocamos à pesquisa (Fernandes & Hur, 2017). 

Diante dos conceitos apresentados acerca do funcionamento do grupo operativo, 

podemos compreender de que forma esse dispositivo se justifica enquanto metodologia para a 

nossa pesquisa. A análise dos dados coletados possibilitou a criação de categorias que 

vinculam processos sociais e intersubjetivos, formulando ideais que correspondem às 

questões apresentadas como objetivos da pesquisa. Detalharemos, no próximo capítulo, a 

formação dos grupos operativos para essa pesquisa.  
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3. Formação dos Grupos 
!
!

Este capítulo tem como objetivo a descrição dos procedimentos e das práticas 

utilizadas para a construção da pesquisa de campo. Tendo isso em vista, pretendemos 

dissertar sobre a pesquisa com os grupos operativos, seu processo e condições de 

desenvolvimento. 

Inicialmente, a proposta da Coordenação de Inclusão e Permanência era a criação de 

um trabalho da Psicologia para atender as demandas emergenciais dos estudantes que 

solicitassem ou fossem encaminhados pela coordenação. Nesse sentido, realizamos diversos 

atendimentos individuais, denominados acolhimentos. A opção do termo se dá pela 

preocupação em diferenciar esse tipo de suporte de um atendimento psicoterapêutico, que não 

era o objetivo do trabalho na instituição. 

Além do trabalho solicitado, propomos também a intervenção psicossocial em grupo, 

destacando a potência do dispositivo de grupo para fomentar mudança, aprendizagem e 

emancipação. Como já destacamos no capítulo um, a pesquisa aqui realizada está vinculada 

ao projeto de extensão universitária denominado GRITE (Serviço de Grupos, Instituições e 

Trabalho Emancipatório) e ao projeto de Pesquisa “Psicologia de grupos, instituições e 

coletivos sociais: intervenções psicossociais”, cadastro na Plataforma Brasil e aprovado pelo 

Comitê de Ética com o número CAEE 39300714.7.0000.5083, ambos coordenados pelo 

professor Dr. Domenico Uhng Hur, também orientador deste trabalho. Ampliamos, assim, o 

serviço de psicologia para intervenções em grupo com a proposta de prevenção e não apenas 

o acolhimento emergencial. A partir das demandas dos estudantes, do sofrimento e das 

vivências de opressão, notamos a importância de realizarmos um trabalho preventivo, o qual 

propõe a reflexão para os estudantes em relação às dificuldades apresentadas, da maneira 

como têm conseguindo enfrentá-las, investigando os afetos que emergem dessas vivências, a 

fim de proporcionar a transformação da realidade e busca pelo bem-estar. 

A proposta de trabalhar com os grupos operativos, portanto, sempre foi objetivo desta 

pesquisa, por isso a análise realizada compreende o discurso dos estudantes coletado nos 

grupos operativos e não nos acolhimentos individuais. A escolha se deu pelo potencial do 

dispositivo de grupo em auxiliar o processo de fortalecimento e conscientização dos 

estudantes, na medida em que o compartilhar entre os estudantes faz surgir elementos 

intersubjetivos que extrapolam a entrevista individual. Além disso, os dados que o grupo pode 

gerar nos permite uma análise da instituição. Destacamos também a inviabilidade de realizar 
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um registro completo e fidedigno dos acolhimentos individuais quando estávamos escutando 

os alunos quanto ao constrangimento de participar de uma pesquisa no momento em que se 

chegava com uma demanda de sofrimento, sendo que expectativa era apenas de receber ajuda 

e ser escutado pela psicóloga.  

Nesse sentido, passamos para a organização dos grupos. A realização de todo o 

processo que envolve os grupos operativos, desde a fase de divulgação, inscrição, 

nucleamento, realização das sessões grupais e discussão sobre os emergentes que surgiram, 

contou com uma equipe de trabalho. Composta por nós, enquanto coordenadora dos grupos, 

pelo professor orientador e quatro estudantes da graduação em Psicologia, cursando o último 

ano, orientandas do Professor Dr. Domenico Uhng Hur. As estudantes Bárbara Monielle Pinto 

Cerqueira, Nayara Ruben Calaça di Menezes, Paola Gomes e Ulli Bovo Oliveira eram 

também bolsistas de pesquisa nas seguintes modalidades PIBIC AF (Programa Institucional 

de Bolsas de Iniciação Científica – Ações Afirmativas), PIBIC (Programa Institucional de 

Bolsas de Iniciação Científica), PIBIC_FAPEG (Programa Institucional de Bolsas de 

Iniciação Científica) E PIVIC (Programa Institucional Voluntário de Iniciação Científica), 

respectivamente. As estudantes participaram de todas as etapas de realização dos grupos 

operativos, assumindo o papel de observadoras dos grupos e também, enquanto 

pesquisadoras, desenvolveram planos de trabalhos com objetos de pesquisas específicos, mas 

relacionados com o serviço de atendimento aos grupos. 

A preparação dos grupos operativos valeu-se de vários momentos. O primeiro 

compreendeu as reuniões para organização da equipe e a divisão das funções que cada uma 

realizaria. Já o segundo momento consistiu na elaboração da ficha de inscrição, a qual está em 

anexo, com as informações essenciais de cada participante. Nessa ficha, solicitamos os dados 

pessoais, a informação se já havia participado de algum tipo de psicoterapia, os horários 

disponíveis e a preferência pelos grupos temáticos que gostariam de participar. Neste caso, 

elaboramos diferentes grupos temáticos com os quais os estudantes pudessem se identificar e 

que também facilitassem o nucleamento e seleção dos inscritos. Os grupos temáticos foram 

divididos em a) Estudantes descontentes com o curso e que pretendiam abandoná-lo, b) 

Estudantes descontentes com o curso e que não pretendiam abandoná-lo, c) Estudantes em 

crise, d) Estudantes em geral, e) Estudantes que sofrem preconceito na UFG, f) Estudantes 

que sofrem assédio moral na UFG, g) Estudantes de famílias com baixa renda financeira, h) 

Estudantes provenientes de cotas sociais, i) Estudantes quilombolas e negros, j) Estudantes 

PEC-G, k) Estudantes indígenas, l) Estudantes mulheres, m) Estudantes mulheres e negras, n) 

Estudantes LGBT e o) Estudantes Trans. Dentre esses grupos, propusemos aos estudantes a 
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escolha de até cinco grupos, indicando a ordem de preferência. No caso desta pesquisa, para a 

análise, nos atentaríamos ao grupo que tivesse a maior demanda de estudantes provenientes 

das ações afirmativas.  

A terceira etapa compreendeu a divulgação do serviço de atendimento. Para tanto, 

tivemos o auxílio da assessoria de comunicação da UFG, responsável pela publicação de uma 

nota, no site da instituição, com uma breve descrição do serviço a grupos e o período de 

inscrição. Realizamos também a divulgação nas redes sociais e em cartaz, que também está 

em anexo, nos principais pontos dos dois campus da universidade, como restaurante 

universitário, centro de convivência, diretório central dos estudantes, centros acadêmicos, 

biblioteca e murais de algumas faculdades, como a Faculdade de Educação, onde está 

localizado o curso de Psicologia. 

O quarto e quinto momentos da preparação dos grupos estão relacionados com a 

inscrição e o nucleamento, ou seja, a divisão dos grupos de acordo com os horários 

disponíveis e demandas temáticas. Aqui, é válido destacar as dificuldades que tivemos para 

concluir essa etapa. Para chegarmos ao grupo que analisamos na pesquisa, passamos por três 

tentativas. A primeira tentativa de inscrição ocorreu entre novembro e dezembro de 2015. 

Nesse período, a proposta era que as inscrições se dessem de forma presencial e assim as 

pesquisadoras de iniciação científica pudessem realizar uma entrevista inicial com os 

estudantes que estavam procurando pelo serviço. No entanto, a modalidade de inscrição 

presencial não foi muito efetiva, já que as inscrições realizadas foram escassas. Acreditamos 

que o fato do período de inscrição ter sido no fim do ano letivo pode ter dificultado a presença 

dos estudantes para as inscrições. 

A segunda tentativa de inscrição se deu no período entre fevereiro e março de 2016. 

Optamos pela inscrição também via internet, a qual contava com um formulário a ser 

preenchido online. Nessa tentativa, notamos um aumento significativo das inscrições e a 

possibilidade de nuclear, pela primeira vez, os grupos. Sendo assim, nucleamos de acordo 

com a preferência dos grupos temáticos e horário disponível, de forma que pudéssemos 

contemplar o máximo de estudantes possível. Dividimos os estudantes inscritos em cinco 

grupos, cada um com uma média de doze a quinze participantes. As sessões foram realizadas 

no período de junho e julho de 2016. Desses cinco, dois grupos não tiveram continuidade, já 

que compareceram apenas uma participante em cada um deles para as sessões. Os três grupos 

em que os estudantes compareceram, realizamos cinco sessões com cada um. As 

pesquisadoras de iniciação científica assumiram a função de observadoras e registraram todo 

material verbal e pré-verbal expresso nos grupos. Nossa função de coordenadora nos grupos 
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se deu em razão do vínculo de psicóloga do Espaço de Convivência, pelo caráter formativo da 

coordenação e intervenção com grupos e também pela pesquisa empírica que resultaria em 

análise. 

Após o encerramento das sessões grupais, diante dos objetivos traçados para essa 

pesquisa com a temática das ações afirmativas, optamos por não utilizar o material coletado, 

uma vez que, nos grupos formados, os estudantes com quem trabalhamos no Espaço de 

Convivência, os quais são os cotistas, negros, indígenas e quilombolas, não compareceram. O 

público que procurou pelo serviço, independentemente de não pertencer diretamente às 

minorias citadas, de certa forma, estavam atravessados por questões socioeconômicas e 

dificuldades de garantir um atendimento psicoterapêutico fora deste serviço gratuito. Apesar 

da proposta dos grupos operativos não compreender uma psicoterapia, era dessa forma, a 

priori, que os estudantes que procuraram pelo serviço entendiam ou tinham como expectativa.  

Desse modo, houve uma terceira tentativa de estabelecer a formação dos grupos em 

outubro de 2016, também inviabilizada devido ao não comparecimento dos estudantes que se 

inscreveram para participar. O número de inscrição foi o suficiente para a formação de três 

grupos, que não tiveram êxito, pois em cada sessão apareceram um estudante em dois dos 

grupos e dois estudantes no terceiro grupo. Sendo assim, somente no mês de dezembro 

conseguimos formar o grupo que foi utilizado para a análise. Mediante a dificuldade na 

formação dos grupos e a proximidade do encerramento do prazo para conclusão deste 

trabalho, contamos com o auxílio do professor Dr. Jean Tiago Baptista, coordenador da 

Inclusão e Permanência da UFG e também do Espaço de Convivência, para a formação do 

grupo. A proposta apresentada pelo professor foi de que fizéssemos um grupo apenas com 

mulheres negras e quilombolas, tendo em vista a demanda nos acolhimentos individuais, a 

procura maior de estudantes mulheres negras e quilombolas. Acolhemos a proposta, uma vez 

que essa seria a última oportunidade de realizar as intervenções e coletar o material para 

análise, e concordando que o recorte de gênero e raça são importantes em um trabalho em que 

a temática de opressão se faz presente. 

Dessa forma, as estudantes foram convocadas a compor o grupo pelo professor Jean, 

reforçando a relevância da participação das mesmas, visto o caráter que a pesquisa científica 

tem de sistematizar as experiências, os discursos e apresentar para a comunidade universitária 

o que, muitas vezes, permanece silenciado. A realização da pesquisa também tinha como 

intuito, segundo o professor e coordenador Jean Baptista, mostrar a importância da assistência 

estudantil de cunho psicológico e a defesa da continuidade do trabalho do psicólogo com essa 

população específica na Coordenação de Inclusão e Permanência. 
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Ao todo foram convocadas 44 estudantes, das quais dez compareceram na primeira 

sessão. Essa escolha foi feita pelo professor Jean Baptista, e o critério que utilizou foi, 

segundo ele, as estudantes mais empoderadas, fortalecidas, que já haviam passado pela 

experiência de viver as opressões e um processo de conscientização. Houve um pequeno 

decréscimo na participação dos grupos, que finalizou com a participação de oito estudantes, 

sendo que duas compareceram apenas na primeira sessão. 

Realizamos cinco sessões grupais com a proposta de uma única tarefa: a circulação e 

troca de representações e afetos na vivência da Universidade. Em cada sessão elaboramos 

uma pergunta disparadora que estava relacionada aos emergentes grupais. Nessa intervenção, 

contamos com a colaboração da psicóloga Anna Karollina Silva Alencar, também orientanda 

de mestrado do professor Domenico, que atuou como observadora e realizou todo registro 

grupal, além de auxiliar no processo de análise dos emergentes, colaborando com propostas 

de nossas intervenções, enquanto coordenadora. A psicóloga e pesquisadora Anna Karollina 

possui experiência com grupos e populações em vulnerabilidade social, desenvolvendo sua 

pesquisa de mestrado com sujeitos reincidentes do sistema penitenciário de Goiânia e 

Aparecida de Goiânia. 

A escolha pela participação da psicóloga nos grupos se deu por uma soma de fatores. 

Primeiramente, a proximidade da conclusão do curso da equipe formada anteriormente 

dificultou a participação das bolsistas de iniciação científica. O segundo motivo relaciona-se 

ao fato da psicóloga Anna Karollina nos substituir, em dezembro de 2016, no Espaço de 

Convivência, sendo a nova psicóloga da Coordenação de Inclusão e Permanência, e por isso a 

importância de se apresentar para as estudantes, bem como entrar em contato com a realidade 

de atividades futuras. Um terceiro motivo refere ao entrosamento e parceria desenvolvidos 

desde a graduação na realização de trabalhos conjuntos, o que facilitou a interação e análise 

dos emergentes durante o período de realização das sessões grupais. 

A proposta de cinco sessões foi vista como o mínimo necessário para a análise do 

material e também para a criação do vínculo do grupo. Devido ao tempo escasso, se tornou 

inviável a realização de mais sessões. Cada sessão teve duração, em média, de uma hora e 

trinta minutos, todas realizadas nas dependências da UFG, no campus Samambaia, já que a 

maioria das estudantes tinham aula nesse campus. 

Como forma de registro, e para resguardar as participantes, não colocamos os 

verdadeiros nomes na coleta e análise dos dados. Para tanto, optamos por utilizar o termo que 

faz referência ao curso que estão realizando ou já concluíram. Como por exemplo, utilizamos 

o termo comunicadora para denominar a estudante que fez Comunicação Social. Dessa forma, 
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cada participante foi denominada, nos registros e na análise, quando fazemos referência às 

suas falas, por derivações que correspondem ao curso de cada uma. 

Para dar continuidade ao trabalho, propomos no próximo capítulo a análise das falas 

emergentes das estudantes coletadas através do dispositivo do grupo operativo. Anteriormente 

a isso, consideramos de extrema relevância destacar a dificuldade que tivemos, como foi 

descrito ao longo desse capítulo, para nuclear os grupos. 

Apresentamos algumas hipóteses que justificam os obstáculos para a formação do 

grupo. Primeiramente, atribuímos a uma questão de organização, como a dificuldade de 

conciliar os horários dos estudantes que procuravam o serviço e o fato do serviço de 

atendimento ser algo novo na Universidade, por isso de conhecimento de poucos estudantes. 

O segundo fator refere-se à inscrição dos estudantes pela demanda emergencial da 

psicoterapia. Dentre o período de inscrição e realização das sessões grupais, muitos estudantes 

já conseguiram atendimento fora da instituição ou consideraram resolvidas suas demandas, e 

não mais interessante a participação em grupo de psicologia, ainda que a proposta fosse de um 

grupo de discussão e não necessariamente psicoterapêutico. O terceiro fator analisamos como 

uma resistência dos próprios estudantes de se integrarem aos grupos. 

A análise que traçamos acerca dessa resistência relaciona-se com o fato de existir uma 

dificuldade de se expor diante de outras pessoas, ainda que muitos estudantes venham de 

comunidades quilombolas e indígenas, com uma cultura coletivista marcante, dizer sobre suas 

fragilidades e sofrimento não é algo fácil, e por isso gera resistência. É importante destacar 

que, além disso, da mesma forma que o coletivo se apresenta enquanto espaço para o 

fortalecimento, aparece enquanto aparelho repressor, mediante as declarações públicas de 

preconceito de professores e colegas que tornam a resistência à participação em grupos ainda 

maior, pelo medo de serem atacados por esses atores. Por isso, optam pelo atendimento 

individual por se sentirem mais protegidos. 

A resistência para a formação dos grupos se configura como um dado de análise 

importante para compreender a dinâmica desses grupos na instituição, e o papel ocupado 

pelos estudantes que compõem as minorias sociais. Resistência essa que também interfere na 

pesquisa e na produção dos dados, uma vez que modifica a proposta inicial de realizar grupos 

com todos os segmentos que compõe os estudantes provenientes das ações afirmativas. Neste 

trabalho, ainda que tenhamos uma especificidade de gênero e raça no grupo formado, não 

fizemos esse recorte específico, buscando a análise dos emergentes de modo geral para se 

pensar na vivência e permanência na instituição. 
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4. Análise 
 
 
4.1 Análise dos Grupos 

 

Este capítulo apresenta a análise que desenvolvemos a partir do material coletado nos 

grupos operativos. A avaliação do discurso dos estudantes que integram as minorias sociais 

nos auxilia na compreensão do problema que colocamos ao início desta pesquisa e que 

gostaríamos de investigar, bem como os objetivos traçados para a mesma. Destacamos ainda a 

intenção inicial de realizar grupos com estudantes, não especificando o recorte quilombola e 

de gênero, embora essa seja a composição atual do grupo que formamos. Sendo assim, 

utilizamos os emergentes que surgiram como dados para refletir sobre a forma que a 

Universidade pode caminhar no seu programa de ações afirmativas.  

A análise está dividida em duas etapas. A primeira consiste na análise grupo a grupo, 

dos emergentes, utilizando os conceitos de Pichon-Rivière. A segunda compreende uma 

síntese dos principais elementos que surgiram nos grupos e a elaboração de categorias, 

traçando uma relação com o que foi desenvolvido nos capítulos anteriores. 

 

4.1.1 Grupo operativo 1.  
 

O primeiro grupo operativo realizado no dia 1 de dezembro de 2016, às 14 horas, foi 

composto por dez participantes, a coordenadora e a observadora. A duração foi de uma hora e 

trinta minutos e propomos, como questão disparadora, avaliar a própria formação na UFG. 

Primeiramente, foi pedido para que todas as pessoas se apresentassem, dissessem o nome, 

quantos anos tinham, o curso que estão fazendo e também que contassem um pouco de suas 

histórias para ingressarem na UFG. Esse momento foi entendido pela coordenadora como um 

espaço para conhecer melhor as participantes e também para a redução das ansiedades que 

possivelmente estavam presentes naquele momento, por ser um espaço novo, onde poderia 

existir a fantasia de que suas falas seriam avaliadas, analisadas por psicólogas que, naquele 

momento, de certa forma, representavam a instituição. Por isso, antes de explicar a dinâmica 

do grupo e o enquadre, a coordenadora optou por realizar essa apresentação. 

Notamos certa ansiedade no grupo, visto que as falas eram bem breves e poucas 

pessoas contaram de sua história para o ingresso na UFG, o máximo que diziam era de qual 

comunidade quilombola pertenciam, uma vez que o grupo foi composto por mulheres negras 

e, em sua maioria, quilombolas.  
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Após a coordenadora informar sobre o enquadre, tivemos, no grupo, um período de 

silêncio que também hipotetizamos estar relacionado com uma ansiedade básica, o medo do 

ataque. Esse medo, como estabelece Pichon-Rivière (1998), refere-se ao medo do 

desconhecido, medo frente a uma nova situação e a fantasia de não conseguir lidar com a 

mesma. Por exemplo, a ansiedade de falar sobre sua realidade na Universidade em um grupo, 

ainda que composto apenas por mulheres, negras, com quem se identificavam, se apresentava 

alta, pois era uma experiência nova para as estudantes.  

Entendemos essa resistência também como uma dificuldade de entrar em contato com 

os afetos que são mobilizados ao falar sobre a vivência na Universidade permeada por 

opressões no seu cotidiano. Compartilhar esses afetos parece ser algo proibido, refletindo uma 

ansiedade persecutória da avaliação do outro, da aceitação do outro sobre a dor e sofrimento 

sentidos. É como se os estudantes cotistas, negros, indígenas e quilombolas não pudessem 

falar sobre suas dores, seus sentimentos, e, ainda que falassem, precisariam do aval dos outros 

(neste caso dos estudantes brancos, professores, comunidade universitária em geral) para 

legitimar o que é, de fato, sofrimento. Isso pode ser notado na fala de uma das participantes, 

socióloga, quando diz “Se conto algo para o colega, falam que é coisa da cabeça. A sensação 

de inferioridade, comecei a buscar ajuda fora, por isso é importante esse espaço, cada uma 

aqui sabe o que estou falando”. Essa fala reflete um lugar ocupado institucionalmente, mas 

que também pode ser notado na sociedade, na vida comum, com o silenciamento das minorias 

sociais e as relações de poder delimitando quem possui o direito, ou não, de falar, de se 

expressar. 

Ao longo do grupo, no decorrer das falas, havia períodos de silêncio que consideramos 

como mais um elemento do nível de ansiedade do grupo. A sensação que tínhamos enquanto 

coordenadora e observadora era que uma esperava a outra para poder falar e seguia-se uma 

ordem interna ao grupo que era a de esperar todas falarem para poder repetir a fala, como se 

todas tivessem a obrigatoriedade de falar.  

Uma característica importante a se destacar diz respeito ao nível de comunicação do 

grupo, considerada uma vertente fundamental para a análise, segundo Berstein (1986). Não 

notamos nesse grupo conflitos diretos, posições de ataque e defesa nas falas e expressões das 

participantes. Apesar do nível de ansiedade, notamos a presença do diálogo e de falas que 

ressoavam e também, ao final do grupo, uma interação maior entre as participantes que 

comentavam as falas uma das outras.  

A primeira fala, após ser exposto o enquadre e a tarefa pela coordenadora, foi de uma 

participante que assume o papel de denunciar o grande incômodo com a formação na UFG 
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para estudantes de minorias sociais, que diz respeito à questão humana da formação. Notamos 

essa denúncia na fala da cantora ao dizer: “É um espaço que não pensa na humanidade das 

pessoas”. “O espaço acadêmico não é pensado pela diferença, ele anula a diferença”. “O 

problema não é a pessoa, mas a instituição, quando percebe que precisa trabalhar com o 

diferente, a recepção é diferenciada”. Nos trechos da fala, percebemos a crítica à instituição, 

que, segundo a estudante, possui uma formação humanizada deficiente. Entendemos que a 

questão humana envolve o tratamento, o respeito às diferenças, a maneira de lidar com as 

diversas formas de preconceito que estão enraizadas na sociedade como um todo e afetam 

diretamente esses estudantes. Por isso, além de uma formação técnica, profissional que a 

Universidade tem como objetivo atender, destacamos a importância de uma formação ética, 

humana que também deve ser papel da instituição. 

Essa fala ressoa no grupo de forma que a próxima participante, advogada, inicia 

dizendo: “Acho que a cantora arrasou, sintetizou muito bem como é estudar na UFG”. 

Analisamos que, logo de início, a participante cantora assumiria o papel de porta-voz do 

grupo, no entanto, é na fala da advogada que observamos surgir um emergente que estará 

presente nas próximas falas e praticamente em todo o grupo. “A instituição não sabe lidar 

com a diversidade (...) não está pronta para nos recepcionar”. Nesta fala está presente o 

discurso que avalia a instituição enquanto despreparada para lidar com os estudantes 

provenientes das ações afirmativas. A crítica à Universidade está presente em muitas falas das 

outras participantes no decorrer do grupo. “Eu vejo que a Universidade dá oportunidade de 

entrar, mas a permanência vai mal” (Farmacêutica 2). “A faculdade não está preparada 

para receber as pessoas” (Farmacêutica 1). “Inclusão na UFG nunca saiu do papel (...) a 

Universidade fala que vai dar suporte, mas não dá” (Engenheira). “A faculdade não estava 

preparada para entrar a política de cotas” (Farmacêutica 1). “A universidade não dá conta, 

não repensa, leva para o sujeito, a Universidade precisa mudar o foco” (Cantora). A 

repetição desse discurso presente nas falas revela o caráter homogêneo do grupo e, portanto, 

não há um papel de porta-voz assumido pela advogada, e sim de porta-emergente.  

Posto isso, questionamos o que está por trás das falas críticas à Universidade, de que 

não está preparada para o diferente. Analisando as ansiedades, fantasias e os afetos expressos 

no grupo, encontramos o abandono como emergente. A sensação de abandono, o não-lugar 

dentro da Universidade, parece ser o emergente apresentado no grupo. Quando se propõe uma 

tarefa que discuta sobre a própria formação na UFG, e o que é apresentado no discurso 

consiste em uma crítica demasiada à instituição, se faz necessário perceber o que emerge de 
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diferencial. Falar sobre formação inicia um processo que revela o sentimento de abandono, de 

não pertencimento ao espaço universitário. 

Nesse sentido, podemos perceber várias falas que revelam a sensação de abandono, 

inclusive de fantasias em relação ao cuidado que imaginavam ter na instituição. O abandono 

pode estar relacionado à frustração da expectativa, da idealização de um cuidado que não se 

efetiva, um cuidado similar ao do âmbito familiar, do grupo, da comunidade em que se 

sentem pertencidos. A fala da participante farmacêutica 2 deixa essa ideia mais clara. “Eu 

achei que ia ser amparada, quando cheguei aqui foi outra realidade, tive que procurar casa, 

a família está em outra cidade, isso afeta o estudo, a educação, a gente não tem esse amparo 

e sinto que falta algo”. Nesta fala, notamos o desamparo, a sensação de abandono que passa 

por questões pragmáticas como as definições de onde morar, como se locomover, onde se 

alimentar, como adquirir o material para estudar, que dizem respeito à assistência estudantil 

clássica, de promover as condições básicas materiais para os estudantes, mas também 

analisamos uma sensação de abandono em relação ao sofrimento vivenciado. “Não é só o 

conhecimento, é o emocional, as pessoas não te aceitarem no lugar que é seu” (Farmacêutica 

2). “Sempre que estou aqui, vejo o quanto a Universidade é cruel, eles não queriam que 

estivéssemos aqui, eu formei porque sou resistente” (Comunicadora).  

 Nessas falas, percebemos o abandono do bem-estar psicológico dos estudantes, os 

quais não se sentem pertencentes à Universidade e é como se não fossem escutados e 

permanecessem em um lugar de exclusão, um não-lugar. Quando a participante 

comunicadora destaca que só se formou porque é resistente, analisamos que não tem o auxílio 

do outro, e que se não fosse por sua resistência, pela vontade de fazer pelas pessoas da sua 

família e comunidade, não conseguiria. “Por isso fiz o TCC, pela minha comunidade e pelas 

meninas que estão aqui” (comunicadora).  

O emergente do grupo operativo, bem como a análise desse contexto micro podem 

representar o âmbito macro da instituição. Pichon-Rivière (1998) já destacava o grupo 

operativo como um instrumento de investigação da estrutura social, e por isso o que acontece 

e emerge no grupo possui representatividade para análise da dinâmica institucional e social. 

Nesse sentido, destacamos o sentimento de exclusão e resistência, enunciado pela 

comunicadora, como uma realidade dos estudantes da Universidade, esses que sofrem algum 

tipo de opressão social, econômica e racial, e permanecessem um lugar de desaprovação que 

são colocados. 

Levantamos a hipótese, então, que este lugar, no entanto, não é só adjudicado aos 

estudantes de minorias sociais, mas também assumido por eles, já que, ao longo da história e 
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das desigualdades sociais e raciais, lhes foi conferido um lugar de subalternidade. Assim, a 

suspeita que construímos é que se aprende a estar nesse lugar mesmo não sendo algo bom, 

mesmo sendo algo ideológico e que permite a continuidade da opressão. 

Temos, então, no grupo operativo, um discurso estereotipado, vitimado, fatalista e que 

critica demasiadamente a instituição, revelando a crença na impossibilidade de mudanças, o 

que, por sua vez, seria responsabilidade unicamente da instituição. O objetivo, com essa 

análise, não é o de deslegitimar o sofrimento vivenciado pelas estudantes nem de se omitir 

perante às falhas e dificuldades da instituição. Há uma preocupação para que esse objetivo 

esteja bem claro e não seja reproduzida a desqualificação do discurso dos estudantes nessa 

pesquisa e nem a sua culpabilização, como possivelmente já aconteceu e acontece em outros 

trabalhos, uma vez que a postura estereotipada é consequência das relações institucionais. 

Destacar, entretanto, o lugar de vítima da instituição que surge no grupo operativo se faz 

importante para revelar o discurso estereotipado, a paralisia que impede o movimento e, 

consequentemente, a cura. Essa estereotipia também é geradora de sofrimento, porque é como 

se o estudante não fosse protagonista da sua própria vida, não tivesse capacidade de 

transformar a realidade. 

A técnica dos grupos operativos, segundo Berstein (1986), centra-se na mobilização 

das estruturas estereotipadas. Através dessa técnica, acredita-se fortalecer o eu do paciente ou 

do participante do grupo que inicia um processo de adaptação ativa à realidade, sendo 

transformado pelo meio, mas também, e o mais importante, sendo um agente de mudança. 

Traçamos aqui um paralelo com a ideia apresentada anteriormente de fortalecimento, do 

indivíduo tomar o controle de sua própria vida, tomando consciência de sua realidade e saindo 

de uma posição fatalista. Nesse sentido, o fortalecimento só pode acontecer a partir do 

momento em que se mobiliza e rompe com as estruturas estereotipadas. 

A pauta estereotipada do grupo também pode ser notada nos afetos manifestados. 

Durante vários momentos do grupo, as falas eram permeadas pelo choro e a emoção que 

comovia as demais integrantes. Havia um acolhimento, ora com palavras, ora com abraço e 

gestos carinhosos que expressavam a identificação umas com as outras e com o sofrimento 

vivenciado. Os afetos mobilizados, bem como a crítica à instituição, marcavam o caráter de 

desabafo do grupo e, muito provavelmente, de uma não elaboração das ansiedades básicas e, 

portanto, da permanência no momento da pré-tarefa. 

No momento da pré-tarefa predominam, segundo Berstein (1986), os mecanismos de 

dissociação esquizo-paranóide como uma forma de defesa frente às ansiedades básicas, o 

medo da perda e o medo do ataque. Dessa forma, dissocia-se o bom do mau, de uma forma 
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em que o que é bom é apenas bom, e o que é mau é completamente mau. Percebemos no 

grupo operativo essa dissociação quando a crítica à formação na UFG revela que o que há de 

ruim está externo ao grupo, e não interno. Dessa maneira, a instituição passa a ser o 

depositário dos aspectos negativos do grupo e, como afirma Pichon-Rivière (1998), lhe é 

conferido o papel de bode expiatório. Analisamos, portanto, que o grupo mantém um nível de 

ansiedade que impede a realização da tarefa.  

Retomando a questão do emergente abandono, destacamos algumas dimensões que 

caracterizam o mesmo e estão presentes nas falas das participantes. A primeira dimensão que 

apresentamos é a falta de representatividade. “Só tem eu como negra, me sinto isolada, me 

sinto em grupo quando estou no Espaço de Convivência, quando estou num grupo negro, 

quando estou com minhas amigas” (Farmacêutica 2). “Na minha turma, os amigos que 

consegui ter eram meninas brancas e meninos brancos” (Socióloga). “A gente não se 

reconhece, mas penso que para você deve ter sido muito difícil. Não tem professora negra, 

não vê seus pares, quando você vê que só tem você negra, resumindo em uma só palavra, é 

solidão” (Socióloga). “Nunca tive professora negra, essa questão de representatividade não 

tive” (Museóloga). A falta de representatividade é vista como uma questão de identificação, 

dos estudantes se reconhecerem no outro e se sentirem pertencentes ao espaço. Por isso, uma 

das dimensões de se sentir abandonado está relacionado à falta da representatividade.  

A segunda dimensão está relacionada à opressão sofrida, ao preconceito de professores 

e colegas. “Disseram que pessoas de cotas não têm capacidade de acompanhar. Muitos 

disseram ‘será que você algum dia termina o curso?’” (Farmacêutica 1). “Professores já 

disseram que os cotistas vêm para abaixar a nota” (Psicóloga). Lidar com a dúvida do outro 

com relação à sua capacidade os coloca em um lugar de solidão, como já foi expresso nas 

falas anteriores.  

Esse lugar de abandono também pode fazer surgir uma fantasia em relação ao fato de 

serem pesquisados, como se fossem usados e servissem apensas como objeto de pesquisa. 

Esse incômodo fica evidente através das falas que repetem a condição da pesquisa. “A 

maioria dos grupos são pesquisados, aqueles que estavam pesquisando estão aqui agora só 

querendo dizer que não temos conhecimento, que temos problema intelectual” 

(Comunicadora). “A gente serve como objeto de pesquisa, a comunidade é rica em recursos 

naturais, pegam os saberes dos antepassados e chegam aqui e publicam artigo” (Ecóloga). 

“O olhar mudou quando contei a minha história, minha origem, pensaram: ah, tem algum 

valor, objeto de pesquisa” (Psicóloga). 
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Nos questionamos, então, se houve alguma ansiedade nesse grupo com o fato de ser 

uma pesquisa, além de ser, também, um momento que pudesse ser terapêutico. Por ser uma 

pesquisa, pode ter gerado ansiedade no grupo. 

 

4.1.2 Grupo operativo 2.  
!

O segundo grupo operativo foi realizado no dia 7 de dezembro de 2016, às 14 horas, 

com a presença de sete estudantes e a duração de uma hora e trinta minutos. A temática desse 

grupo estava relacionada com o emergente do grupo passado, o abandono, o não-lugar na 

universidade. Portanto, propomos a seguinte pergunta disparadora: Como é para vocês estar 

no não-lugar na UFG? 

Logo após a exposição da pergunta, um período de silêncio permaneceu no grupo, 

alguns risos, e a sensação de que as pessoas ficaram incomodadas com a pergunta foi 

percebida e relatado pela observadora. Uma das características relevantes da função do 

observador na teoria e técnica desenvolvida por Pichon-Rivière é a de recolher tanto o 

material verbal expresso no grupo, como também o material pré-verbal, que seriam os 

períodos de silêncio, a expressão facial e corporal, além dos afetos suscitados na 

coordenadora e observadora. Nesse sentido, a observadora teve a sensação de que havia 

algum incômodo com a pergunta e temática proposta. 

A primeira fala após a descrição da tarefa foi uma dúvida. “Na realidade, a pergunta 

é?” (Farmacêutica 1). Que logo foi respondida por uma das participantes. “Como é estar em 

um lugar que você não pertence” (Cantora). A resposta da participante cantora foi 

rapidamente expressada e, por isso, a coordenadora não respondeu à pergunta e deixou o 

grupo seguir.  

As próximas falas introduziram a temática no grupo. As participantes destacaram as 

dificuldades de permanecer em um espaço que não lhes é conferido o direito. Para 

permanecer neste ambiente, é preciso enfrentar os preconceitos, e até mesmo o próprio 

fracasso internalizado, o de não acreditar que são capazes e que a Universidade é um espaço 

que não o aceita e permite a sua permanência. “Segurar para se manter nesse lugar, tenho 

que carregar esse peso todinho. É um choque, um embate o tempo todo com você, a 

universidade. Você tem que enfrentar você mesmo, seus traumas, angústias, e do outro. Luta 

duas vezes no mesmo lugar” (Farmacêutica 1). “O tempo todo a gente não se reconhece e 

pensa que o espaço não é para mim” (Socióloga). No entanto, além de explanarem sobre as 

dificuldades que enfrentam, dizem da importância de resistir e se fortalecer, dar continuidade 
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à vida acadêmica, à busca pela qualificação e profissão, ainda que com vivências de 

sofrimento, como fica mais evidente nas falas “Para mim é importante ocupar esse espaço, 

pertence a nós, é um lugar que é meu” (Farmacêutica 1). “Às vezes, nesses espaços, a gente 

não fala, fica esperando essa aceitação do outro, da instituição, se ficar esperando por isso a 

gente não avança, então é enfrentar, criar forças” (Socióloga). 

Na fala da participante comunicadora, temos um outro elemento que consiste na 

adaptação ao espaço universitário, de se adequar a uma cultura e realidade que são diferentes 

de suas origens, seu grupo familiar e comunidade. “Na comunidade, temos pessoas parecidas 

com a gente, aqui não, tem que se adequar. Eu lutei para não me adequar, mas se não 

tivesse, não teria passado no mestrado”. A partir dessas falas, analisamos que o desamparo e 

o abandono podem estar relacionados com a divergência entre as realidades vivenciadas pelas 

estudantes, que se divide em duas, uma que é o espaço universitário e o outro que é a vida 

comum e o restante de todas as atividades realizadas e vínculos que as estudantes possuem. 

Apresenta-se, assim, uma cisão entre aquilo que lhe é familiar e o que parece ser alheio. 

Analisamos o processo de adaptação sugerido pela comunicadora como relevante, na medida 

em que ele diminui a cisão entre os espaços, já que se adaptar parece ter o significado de 

tornar a realidade alheia uma realidade familiar, em que se sintam pertencentes. 

A questão da adaptação pode ser entendida como um momento de subordinação, de 

silenciamento da cultura e da origem dos jovens de minorias sociais, a qual, como notamos, 

está relacionada também ao recorte racial. No entanto, a adaptação que aqui entendemos 

como relevante diz respeito não à adequação, mas uma adaptação ativa à realidade, em que o 

estudante se faz protagonista do processo e pode, então, transformá-lo. A seguinte fala da 

comunicadora nos faz refletir sobre isso. “Temos que pensar que nós somos a universidade, 

sozinha a gente não consegue, aí consegui mudar uma coisinha pequena”. Essa fala nos 

apresenta a perspectiva de se trabalhar em grupo, de estabelecer vínculos que ajudam no 

processo de permanecer na Universidade. “Vamos encontrando pessoas que vão caminhando 

com a gente, é angustiante, mas conseguimos algumas coisas. Se eu pensar que esse espaço 

não é meu, então eu vou embora, não vejo maneira de mudar que não for em grupo” 

(Comunicadora). A última fala nos remete a um processo diferente do que estava 

acontecendo, até então, com referência ao primeiro grupo, uma pauta estereotipada, com 

posições paralisadas, fatalistas das estudantes em relação à Universidade. Nessa fala, são 

elaboradas as ansiedades e inicia-se a entrada na tarefa, já que a participante apresenta 

possiblidades de ruptura com o que estava posto, rompe-se com a dissociação esquizo-

paranóide e apresenta aspectos positivos da Universidade, como o encontro com pessoas que 
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oferecem ajuda e compreendem as dificuldades enfrentadas e também se coloca enquanto 

pessoa capaz de transformar, ainda que minimamente, pois não se rompe com a estrutura 

dominante, que é sua realidade. 

Após a fala da comunicadora, mais um período de silêncio permaneceu por alguns 

minutos no grupo. A sensação era de que as pessoas não queriam falar sobre. O grupo como 

um todo teve muitas pausas e momentos de silêncio, a comunicação parecia não fluir entre as 

participantes. A sensação era de um constante desânimo para falar sobre o assunto e interagir 

com as demais participantes. Analisamos que esse incômodo também pode estar relacionado 

ao fato de ser uma pesquisa e de se sentirem usadas como objeto de estudo, já que o grupo 

operativo consiste em um instrumento de investigação e pesquisa, e esse incômodo já tinha 

sido colocado no grupo anterior. 

Com essa sensação de incômodo e a percepção de que o grupo estava paralisado, a 

coordenadora fez uma intervenção, perguntando como as participantes estavam se sentindo 

falando sobre o não-lugar, ou mesmo não falando, para as que permaneceram em silêncio. 

Essa pergunta foi elaborada com a perspectiva de entrar em contato com os afetos e 

ansiedades que estavam emergindo, e que traziam uma paralisia ao grupo. Refletimos sobre 

duas possibilidades dessa paralisia. A primeira diz respeito a uma ansiedade do ataque, se 

sentiram atacadas por explicitar a questão do não lugar, é como se o outro, que está de fora, 

não pudesse dialogar explicitamente sobre o lugar de exclusão vivenciado pelos estudantes. 

Como um sentimento de afronta. Já o segundo tem relação com o medo da perda, de se perder 

o lugar de exclusão, por mais contraditório que pareça, por ser esse um lugar de sofrimento e 

que ninguém deseja permanecer, já é um lugar cristalizado, podemos até dizer adoecido, e por 

isso a dificuldade de mudar, de transformar. Portanto, ainda que cause sofrimento permanecer 

ali, até porque modificar sozinho, sem ajuda do outro, da sociedade é ainda mais difícil, há 

uma resistência em retirar-se deste lugar. 

A primeira resposta após a pergunta da coordenadora foi da participante cantora. 

Quando perguntamos sobre o sentir, percebemos, na fala da cantora, um processo de 

racionalização. Na sua fala, ela apresenta estudiosos importantes para legitimar o seu 

discurso, como por exemplo: “Foucault fala que a escola representa o mundo (...) Borges até 

fala por que o protagonista de uma novela, na maioria das vezes, não é negro?” O discurso 

racionalizado da participante reflete a resistência de entrar em contato com o afeto, que 

Pichon-Rivière define “como se”, ou seja, como se entrasse em tarefa, mas não se efetiva. 

Notamos, ao longo do grupo, um discurso individual, bem verticalizado e que não faz 

muito contato com o discurso das demais participantes. Constatamos que a fala da cantora 
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não ressoou no grupo quando apresentamos as falas posteriores das participantes 

comunicadora e socióloga. “Quando você fala de sentimento, percebemos a diferença que 

existe. A gente ouve o mais velho, o que choca na academia é justamente isso, essa disputa” 

(Comunicadora). Falar sobre isso é libertador, quando me reúno com os meus, é processo de 

fortalecimento, você fica mais forte e vê que é possível (Socióloga). 

Ao falar como se sentem, as participantes comunicadora e socióloga demonstram a 

entrada na tarefa, a elaboração das ansiedades básicas dizendo sobre aquilo que lhes afeta, no 

entanto, há um processo de sabotagem realizado pela participante cantora, quem, entre as 

falas acima, mantém um discurso racionalizado e também uma postura de defesa e 

possibilidade de interferência no vínculo. “Quando uma pessoa branca vem me dizendo algo, 

eu falo “quem é você?” Estou sendo arrogante, mas a pessoa tem que saber quem é ela na 

minha história, “não preciso de você”, “quem é a menina branca para dizer se eu existo ou 

não”? “Eu posso dizer o que é importante para mim, as pessoas racistas, brancas, eu tenho 

dado soco (...) Tem que assumir, não precisamos deles para nos legitimar, estou nessa fase 

bem sangue no olho”. A postura apresentada pela participante pode ser analisada como uma 

forma de defesa ao abandono, ao não-lugar. Uma forma de se apresentar resistente às 

vivências de sofrimento.  

A fala seguinte é uma intervenção da coordenadora que tenta pensar como, em alguns 

momentos, desconectamos do que sentimos. A participante cantora realiza uma fala logo após 

a intervenção da coordenadora refletindo sobre a importância de se fazer terapia, cuidar da 

saúde mental, mas com a ressalva de que é importante ser um trabalho feito por mulheres 

negras. “Por isso precisamos de mais psicólogas negras, porque a psicóloga branca fala que 

exagera tanto, aí você sai de lá querendo morrer” (Cantora). Essa fala se faz relevante, pois 

refletimos sobre um processo de identificação e de busca pelos seus pares, já que uma 

psicóloga negra tem elementos de vivência da opressão que uma pessoa branca não tem, e 

isso dificulta que deslegitimem a dor da estudante negra. Porém, essa fala também é 

interpretada como uma dúvida com relação à coordenadora, que pelo fato de não ser negra 

pudesse não entender o sofrimento vivenciado pelas estudantes.  

Surge aqui uma fantasia semelhante à do primeiro grupo, de que a coordenadora não 

dá conta de ajudá-las ou de conduzir o grupo de mulheres negras, por ser branca, da mesma 

forma que as críticas ao despreparo da Universidade surgiram no grupo anterior. Neste 

momento, a coordenadora ocupa o lugar de representante da instituição, e por isso a sensação 

de que a mesma não pudesse lidar com o sofrimento, um despreparo, assim como a instituição 

não consegue acolher o estudante, retomando o lugar de abandono. Nesse sentido, 
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observamos a transferência da crítica, que não é pessoal à coordenadora, mas ao papel que ela 

assume no grupo por, de certa forma, representar a Universidade. Esse foi um momento que 

gerou tensão no grupo, inclusive para a coordenadora que sentiu a ansiedade de não dar conta 

de conduzir o projeto, de não se sentir no direito de realizar o trabalho por não ser negra. A 

sensação era de que qualquer coisa que fosse dita poderia soar como opressão, e esse era o 

medo maior, de oprimir mulheres que já são oprimidas. 

Com a tensão no grupo, a coordenadora realizou uma intervenção que questionava se 

as participantes se sentiam incomodadas com o fato do grupo ser coordenado por uma mulher 

que não é negra. A maior parte do grupo respondeu que não se sentiam incomodadas, desde 

que o profissional, neste caso, a psicóloga, entendesse as dores e não deslegitimassem o 

sofrimento expressado. 

“Como eu não frequento o espaço do Jean2, não vou fazer uma avaliação específica 

sobre você. Essa discussão tem que ser de todo mundo, o racismo é de todo mundo, nos afeta, 

o racismo é um problema do racista, para mim, precisamos ultrapassar esse diálogo. 

Trabalhar com mulher branca pode ser bom, para as que querem conhecer as pautas, mas 

não quem quer manter a relação histórica” (Cantora). 

“Eu estou com problema e a pessoa parece que não vê ou não quer enxergar, eu não 

sei, não tenho problema em trabalhar com pessoas brancas, mas é a pessoa, tem gente que 

não está disposta” (Psicóloga). 

“É possível criar parcerias, desde que a pessoa tenha essa sensibilidade, ou desde 

que a pessoa não tente deslegitimar a nossa história, o ruim é quando não encontra uma 

pessoa assim, mas quando tem sensibilidade, empatia” (Socióloga). 

Analisamos que a enunciação dessas falas compreende a formação de uma ideologia. 

A criação de uma ideologia (Kaës, 1980) que atua enquanto mecanismo defensivo frente às 

ansiedades persecutórias e depressivas, o medo da perda e do ataque. O estudioso da teoria 

psicanalítica de grupos, René Kaës, traz algumas contribuições para se pensar o conceito de 

ideologia. Kaës (1980) retoma Freud para conceituar a ideologia do ponto de vista 

psicológico, afirmando que esta consiste em uma função do ideal, ou seja, funciona como 

uma identificação na instância do ideal de ego. 

 A ideologia consiste em um processamento comum aos grupos e tem como objetivo 

estabelecer uma continência que não está relacionada à elaboração, mas, ao contrário, visa o 

não pensamento, a não reflexão dos indivíduos. Por isso, a ideologia mantém o psíquico 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
2 Professor Dr. Jean Tiago Baptista, coordenador da CIP (Coordenação de Inlcusão e 
Permanência da UFG).!
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indiferenciado. A função ideológica de indiferenciação do psiquismo faz com que não haja 

uma discriminação entre os valores intra e intergrupais, tornando-os semelhantes para todos.  

Há, dessa maneira, a conformação das participantes e a perda da diferenciação entre o 

que é intrasubjetivo e intersubjetivo, criando uma espécie de ideia única para todo o grupo 

que não aceita e resiste aquilo que se apresenta enquanto diferente. Há, então, um processo de 

resistência ao membro do grupo que propõe a mudança, neste caso, a coordenadora, que ao 

introduzir a pergunta disparadora sobre o lugar de abandono ou o não-lugar, torna explícito o 

sofrimento e a necessidade de elaborá-lo ainda que sejam mulheres fortalecidas, e já tenham 

vivenciado diversas situações de opressão. 

Nesse sentido, se mantém o contrato narcísico do grupo, o que, segundo Kaës (1997), 

configura-se como uma aliança intersubjetiva do grupo com uma determinada fantasia 

construída. Neste, o contrato narcísico está relacionado com o mito fundador do grupo, que é 

um grupo de mulheres fortalecidas, empoderadas, mais experientes e que podem auxiliar 

outras mulheres que estão entrando na Universidade. Esse mito foi construído também a partir 

da fala do coordenador Jean Baptista que, ao chamar as estudantes para participar do grupo 

operativo, as colocou nessa condição, solicitando o auxílio e contribuição de suas vivências 

para a pesquisa e melhoria dos serviços que estão relacionados à permanência universitária. 

 A resistência à fala da coordenadora acontece porque ela se apresenta enquanto uma 

ameaça a fissurar esse contrato narcísico, e para manter o ideal coletivo construído é que 

surge o ataque. O contrato narcísico sempre encobre uma negação ligada à fantasia, neste 

caso, o que pretendia ser negado é que o grupo pode ser também excludente, agressivo, 

semelhante aqueles que criticam, a partir de sua defesa às ameaças de opressão. 

 Após essas falas, a comunicadora se expressa em uma tentativa de retornar com a 

união do grupo, apresentando a fantasia de destruição do grupo através do conflito direto. “A 

gente também educa (…) Tem homens, psicólogos, negros que são racistas e me silenciaram, 

tem gente que é negro e tenta me silenciar, principalmente homem. “Ah tem certeza? foi a 

sua roupa”. Tem que desconstruir com todo mundo, não tem como viver sozinho, se tivesse” 

(Comunicadora). 

Ao final desse grupo, percebemos, de forma ainda mais evidente, o mito fundador do 

grupo, as estudantes ocupando um lugar de fortalecidas, como podemos perceber nas falas da 

cantora “Já temos uma trajetória, já compreendi o sistema”, e na fala da farmacêutica 1 

“penso em todos que vão chegar, conto a minha experiência, em acolher o máximo de 

pessoas que conheço, eu sempre falo. A comunicadora também faz muito isso, que eu já 

percebi”. 
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Na medida em que foi explicitado o implícito do mal-estar da diferença de raça através 

da intervenção da coordenadora, houve uma reação catártica do grupo em que a comunicação 

se tornou mais fluida, o que favoreceu o próximo grupo operativo neste aspecto. 

 

4.1.3 Grupo operativo 3. 
!

O terceiro grupo operativo, realizado no dia 8 de dezembro de 2016, às 11:30 horas, 

contou com a participação de sete estudantes. A questão disparadora proposta estava 

relacionada ao emergente que apareceu ao final do segundo grupo, o lugar que ocupam de 

mulheres fortalecidas, as quais já passaram por um processo de conscientização, por isso a 

tarefa foi a seguinte: Como é estar nesse lugar de fortalecidas? 

As primeiras falas das participantes revelaram a responsabilidade, o peso que sentem 

em dar o retorno tanto à família, quanto à comunidade pela oportunidade que possuem de 

realizar um curso de graduação, por ocuparem o espaço da Universidade. “É 

responsabilidade, nós somos a primeira geração que acessa o ensino superior. Uma 

conquista que não é só minha, mas da minha família. Tem a preocupação do meu pai para eu 

não desistir” (Socióloga). “Além da família, tem a responsabilidade social. Da cidade onde 

eu vim é bem pequena, quero me formar farmacêutica negra porque lá não tem. Minha mãe 

me dá força, e eu tenho a responsabilidade de dar esse retorno” (Farmacêutica 2). 

A responsabilidade em dar o retorno para a família ou comunidade pode provocar uma 

preocupação excessiva, já que, em muitos casos, são os primeiros membros da família a 

conseguir cursar o ensino superior, sendo que seus pais e outros familiares não tiveram a 

oportunidade de estudar, e então essa responsabilidade de fazer valer a pena torna-se um peso, 

os estudantes se sentem pressionados e isso gera sofrimento. Na fala da socióloga, permeada 

pelo choro, esse processo de culpabilização pode ser percebido. “Às vezes me sinto culpada, 

egoísta, meu pai e minha mãe não tiveram nem a metade disso, minha família se esforçou o 

máximo para eu estar aqui” (Socióloga). 

A pergunta disparadora trouxe, portanto, um processo de transição para a posição 

depressiva, onde houve a elaboração das manifestações de ataque que aconteceram no grupo 

anterior. Há, assim, um processo de elaboração para a entrada na tarefa, o que não aconteceu 

no grupo anterior. 

Dar o retorno começa a ser um peso para a maioria dos estudantes. A cobrança e 

exigências do curso, dos professores, dos familiares e de si mesmo, ao invés de potencializá-

lo em seu processo acadêmico, o paralisa. O estudante começa a duvidar de si mesmo, de sua 
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capacidade, e se conseguirá concluir o curso de graduação. A participante farmacêutica 2 

assume o papel de porta-voz do grupo quando enuncia essa angústia, que ressoa na fala das 

outras participantes. “Porque eu estou aqui é algo sério, é educação superior, estão contando 

com a minha formação. É importante dar esse retorno. E isso, de certa forma, pesa, ‘será que 

eu vou dar conta?’”, “eles estão confiando na minha capacidade, que vai dar certo”, “estão 

se esforçando, qual é o meu retorno?”.  

A fala da participante farmacêutica 2 aborda dois emergentes importantes no grupo 

que estão relacionados entre si. O primeiro diz respeito ao que denominamos de 

responsabilidade social, um termo que aparece na fala de praticamente todas as participantes 

do grupo, e que consiste nessa preocupação em corresponder à demanda externa, seja da 

família ou da comunidade, como se estivessem em dívida. Por isso, falas semelhantes surgiam 

com a ideia de que estão na Universidade não só pela vontade própria, mas em prol do outro, 

do seu grupo familiar e comunitário, de se fazer exemplo para os demais que ainda não 

ocuparam esse lugar. “Acho que é bem isso, eu vim para a Universidade pensando na 

sociedade e não só em mim” (Comunicadora). 

O segundo emergente também se caracteriza como uma dívida e refere-se ao alto nível 

de cobrança dos estudantes em relação ao seu desempenho acadêmico, já que estão fazendo 

pelo outro, não podem errar. O erro, a falha, o fracasso escolar se torna um grande algoz, que 

traz sofrimento para o estudante, sentindo-se despotencializado e incapaz. E isso, somado às 

manifestações preconceituosas dos professores e colegas sobre sua capacidade, amplia o 

sofrimento. Na realidade, a despotencialização dos estudantes é um ciclo, o qual, inclusive, se 

inicia com a opressão da sociedade e, consequentemente, da comunidade universitária, o que, 

na cultura de inferiorização da população negra, indígena e quilombola, proporciona a 

internalização da inferioridade e do fracasso desses estudantes. 

A respeito desses dois emergentes, consideramos relevante destacar as falas das 

participantes que mobilizaram os afetos e ansiedades, e representaram o momento de 

realização da tarefa proposta. A saída de um lugar cristalizado de mulheres fortalecidas, na 

ideologia construída, significava ocupar um lugar agressivo, onde ser fortalecida corresponde 

a não demonstrar sofrimento e tratar o outro com a mesma agressividade que lhe é recebida. 

Falar sobre as angústias que incomodam, sobre o peso da responsabilidade social e a cobrança 

demasiada pode ser uma forma de entrar em contato com o que verdadeiramente 

compreendemos enquanto fortalecimento, saindo da estereotipia de um lugar de fortalecidas, 

o que diz muito mais da insegurança e atua enquanto um mecanismo de defesa, que é ser 

agressivo para suportar a agressividade. 
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Nesse sentido, a próxima intervenção da coordenadora teve a intenção de trabalhar o 

primeiro emergente, o da responsabilidade social, ou seja, o fazer pelo outro. “Quando eu 

pergunto desse lugar, vocês trazem a referência do coletivo, que estão aqui pelos outros, e 

vocês? É difícil falar que é por vocês que querem se formar? Que é um desejo individual?” 

(Coordenadora). 

Destacamos algumas falas que nos fazem refletir sobre o processo de desconstrução 

que é necessário para assumir o desejo, a vontade própria dos jovens que vivem em situação 

de opressão. A primeira é da farmacêutica 1 que, ao dizer sobre a dificuldade em assumir o 

seu desejo, chora. “Quando eu pensei em desistir, era quando eu carregava o peso, quando 

era para o outro. Agora vejo que é para mim. Quando eu me preocupava só com o outro era 

mais difícil e quando comecei a pensar em mim, isso mudou (...) Agora, antes de pensar no 

outro, me vejo primeiro. Não deixo de amar o outro, mas hoje eu penso em mim, não preciso, 

eu quero”. 

Uma segunda fala da participante socióloga nos faz refletir também sobre o medo de 

assumir o desejo e isso soar como egoísmo, e propõe a valorização de si mesma, a auto 

aceitação como um passo importante para se colocar enquanto protagonista de sua história, da 

própria vida. “Lembro de um texto que nós, pessoas negras, temos dificuldade de amar. Se é 

difícil amar o outro é difícil amar a gente mesmo. Assumir que também é nosso sonho, estar 

neste lugar, pode soar como egoísmo. Precisa entender esse lado de amar, se eu me amo, me 

aceito, preciso fazer o que eu gosto, me amar, mas é um processo. Se amar, se compreender, 

vai construindo todos os dias, é um processo contínuo, e é lindo, eu acho legal e gosto, estou 

vivendo essa fase” (Socióloga). 

E uma terceira fala, da comunicadora, dando ênfase à importância de se expressar, de 

poder falar sobre o assunto que incomoda, também como um passo para a desconstrução.  “É 

uma desconstrução, porque a gente não é acostumada também a falar de nós mesmos. Estou 

não só por mim, mas por mim primeiro, o afeto de expressar isso, chega aqui você se 

encontra (...) O meu psicólogo sempre fala ‘qual a dificuldade de dizer que é por você?’ É, 

gente, não adianta, é desconstrução a vida inteira, ressignificando.”  

Analisamos que as falas acima representam a entrada na tarefa proposta, pois inicia-se 

a elaboração das ansiedades e um processo de assumir o objeto de desejo que é seu, e separar-

se do que é do outro. Ao longo das sessões grupais e dos discursos das estudantes, 

observamos a importância do grupo, a necessidade de se sentir pertencente à família, à 

comunidade, de se ligar a seus pares com quem se identificam, com quem podem contar, pois 

já vivenciaram os mesmos tipos de opressões.  Compreendemos a necessidade de se agrupar, 
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pois é neste lugar que se sentem protegidas, é uma forma de se defender contra os ataques que 

sofrem cotidianamente. No entanto, permanecer colado ao ideal de que se fizerem pelo outro 

satisfazem a própria necessidade é permanecer na ideologia. Por isso, ainda que o lugar de 

pertencimento no grupo de sua origem seja de extrema relevância, colocar o desejo individual 

como satisfação do outro é ideológico, submeter-se a um ideal comum e que não favorece os 

processos de transformação e de mudança que rompe com os padrões cristalizados.  

Quando as participantes falam em desconstrução, entendemos a elaboração dessas 

ansiedades que mantém a ideologia do grupo. Assumir o desejo individual de estudar, de se 

formar e ir em busca de uma profissão enquanto uma satisfação pessoal não precisa ser algo 

punitivo. E essa reflexão é importante para se romper com a ideologia. “É se respeitar 

também, quando assume que é pela gente, você se respeita, não dá conta de tudo, não temos 

todo esse poder, é importante se respeitar nesse sentido” (Socióloga). “Quando você para de 

olhar para os outros, fica bem mais de boa. A minha turma falava ‘você não vai se formar 

com a gente’? E eu dizia, ‘eu formando é o que importa’” (Psicóloga). 

A respeito do segundo emergente que está relacionado com a dívida, o alto nível de 

cobrança gera dúvidas e inseguranças nos estudantes e cria também uma ansiedade, que atua 

praticamente como um padrão na atualidade, consistindo na aversão ao erro, às falhas, aos 

fracassos. É como se os estudantes não pudessem e não se permitissem errar, e os fracassos 

geram bastante sofrimento psicológico. “A gente não se permite errar, o erro do outro é 

entendido, dentro da academia, mas o meu erro, enquanto mulher negra, na academia, não é 

permitido. Quando erra confirma tudo aquilo que o espaço fala de ruim da gente” 

(Socióloga). 

Ao mesmo tempo em que se reconhece a dificuldade em aceitar o erro, as próximas 

falas enunciam certa elaboração, em um processo que rompe com uma competição velada que 

permanece no grupo e que também é resultado do ambiente competitivo que é a Universidade. 

“É um processo de me respeitar, a minha trajetória é diferente. Quando consigo identificar 

essas diferenças não estou ausentando das minhas responsabilidades, mas é importante 

ressaltar a minha trajetória” (Socióloga). “Quando eu falei que a cobrança vem de nós, eu 

quis dizer que temos que parar de ser perfeccionistas, mas a gente se cobra muito. 

Precisamos nos respeitar, porque às vezes o outro nem está lembrando da gente e eu não 

preciso me preocupar com isso. Agora se está querendo competir, vai sozinho, o importante é 

chegar onde eu quero” (Farmacêutica 1). “O tempo é nosso, não preciso formar em quatro 

anos, mas tem esse discurso né?” (Comunicadora). 
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Ao final do grupo, após algumas falas, surgiu o recorte específico da mulher negra, da 

opressão que sofrem e, com isso, a questão da afetividade, a dificuldade de expressá-la até 

mesmo como uma forma de resistência que foi adquirida ao longo de suas vidas. A cultura de 

desumanização e sexualização do corpo da mulher negra também contribuem para esse lugar 

de resistência, em que as mulheres não podem expressar sofrimento. “A maioria das mulheres 

fala das mulheres negras, você não pode gritar, você é forte, você é negra” (Farmacêutica 

1). “Você não tem o direito de se apaixonar, de escolher o seu par (...)Meu lugar de afeto 

passa pela minha sexualidade que foi construída assim. Quando um homem chega em mim, 

eu ponho no teste” (Cantora). 

Nesse sentido, surge um novo emergente que está relacionado com a afetividade e 

resistência que é a agressividade, o elemento principal do segundo grupo operativo. Com isso, 

analisamos a necessidade de trabalhar a agressividade das estudantes para quem está de fora 

do grupo, ou seja, como lidam com a própria agressividade. 

Notamos que este grupo se diferenciou do anterior no aspecto da comunicação, das 

travas e da sensação de incômodo constante com a tarefa proposta. Não houve ataques diretos 

e tivemos um processo de resistência à entrada na tarefa bem inferior, caso comparemos ao 

segundo grupo, que permaneceu na pré-tarefa. 

 

4.1.4 Grupo operativo 4. 
!

O quarto grupo operativo foi realizado no dia 14 de dezembro de 2016, às 14 horas, 

com a participação de sete estudantes e a duração de uma hora e trinta minutos. A pergunta 

disparadora proposta foi: Como veem a própria agressividade de vocês para fora do grupo? 

Traçando uma breve retrospectiva dos grupos anteriores, notamos o caráter que todos os 

grupos tiveram, uns menos e outros mais: catárticos e desabafos marcados por elementos pré-

verbais dos grupos, como a intensidade do choro, olhares de atenção e acolhimento ao 

sofrimento da colega, momentos de silêncio, manifestando, dessa forma, afetos que foram, 

para a análise do grupo, tão relevantes quanto o material verbal expressado nas falas das 

participantes. 

A questão da agressividade foi trabalhada, ainda que de forma indireta, nos grupos 

anteriores, mas por notar a recorrência desse emergente no terceiro grupo, consideramos 

relevante nesta sessão trazer a elaboração da agressividade como tema, ou seja, a própria 

agressividade das participantes. A característica marcante desse grupo está relacionada aos 

longos períodos de silêncio entre uma fala e outra, e também posteriormente as intervenções 
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da coordenadora. A sensação, que afetou a observadora e também a coordenadora, era de que 

havia um constrangimento em falar ou assumir a própria agressividade. Por isso, o silêncio se 

apresentava como uma maneira de resistência à entrada na tarefa. 

As primeiras falas foram das participantes farmacêutica 1 e comunicadora, que são as 

estudantes mais experientes do grupo e que participam e acompanham há mais tempo os 

projetos da Coordenação de Inclusão e Permanência no que se refere ao acolhimento dos 

estudantes quilombolas que chegam à UFG. Notamos que quando se é percebida alguma 

dificuldade de comunicação no grupo, ou um nível muito alto de ansiedade, são elas quem 

tomam a frente do grupo e iniciam a fala. Por isso, parece existir um sentimento de respeito 

das demais participantes por suas trajetórias, e ainda por representarem um lugar de apoio e 

exemplo a ser seguido. Percebemos que assumem o papel de líderes do grupo, função em que 

são depositados os aspectos positivos. 

“Então, antigamente eu voltava muito essa agressividade, era’ tomou, levou’. Acho 

que veio de casa, meu pai era assim. Tentei me autodisciplinar, hoje vejo que não é assim. 

Trato a pessoa normal. Quando a pessoa me trata muito mal, tento tratar ela muito bem, ela 

fica envergonhada, aí nunca mais me trata mal” (Farmacêutica 1) 

“Então, afeto é um pouco estranho, porque desde pequena lembro que minha mãe 

tratava diferente os meninos brancos que ela cuidava, beijava eles, a gente não. Eu sempre 

fui rotulada, que gritava muito, essa era a forma de dizer que preciso de afeto, não é só a 

outra pessoa que precisa de afeto. Vamos crescendo nesse universo que é renegado. Você não 

tem o direito de gostar da pessoa, de ter afeto (...) a questão do afeto é uma desconstrução, 

eu tento acolher as pessoas da melhor forma possível, mas na verdade a gente acolhe 

querendo ser acolhida” (Comunicadora). 

“Eu sou muito pacificadora, deixo para lá, tento ficar de boa, e os momentos que sou 

agressiva são com as pessoas que realmente tenho afetividade, e consigo expressar se não 

gosto, que algo me incomoda. Fora da minha casa, eu não consigo, é muito ruim, acaba 

guardando mais para si. Às vezes as pessoas são agressivas comigo e eu tento relevar, mas 

acho que isso me faz mal” (Socióloga). 

Com as falas das participantes, notamos dois elementos que merecem destaque. O 

primeiro é a referência ao outro como responsável, a dissociação, como apresenta-se nas 

sessões anteriores, em que o ruim, o cruel está de fora. E o segundo elemento é como a 

agressividade está ligada à afetividade, ou à falta do afeto. A participante comunicadora 

assume o papel de porta-voz do grupo ao dizer sobre esses dois elementos que denunciam a 

ansiedade e também ressoam nas falas das demais participantes. 
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Após um longo período de silêncio, a coordenadora faz uma intervenção perguntando 

se havia medo ou ansiedade de falar sobre a própria agressividade. O discurso das estudantes 

retoma o aspecto da educação familiar, muitas vezes agressiva, com a falta do afeto, e por isso 

reproduzem o comportamento ofensivo. Aprendem em suas famílias, ainda na infância, a ser 

agressivo, a como se defender da agressividade do outro e a desconfiar daquele que não é 

agressivo, como é relatado nas seguintes falas. 

“Às vezes não sei dizer, se muitas vezes o que eu sinto é meu ou foi passado para mim. 

Tem um contexto amplo, os nossos pais, como eles foram criados, diz do que vamos receber. 

Se eles receberam agressividade, vão passar para os seus filhos” (Farmacêutica 2). 

“Atualmente dizem que sou grossa e agressiva, eu acho que é uma coisa passada, se 

dentro de casa tenho educação baseada na agressividade” (Psicóloga). 

 “Fomos criadas muito sozinhas, nunca tive afeto, então não sinto que sou carinhosa 

com as pessoas. Para mim, quando uma pessoa vem com muito carinho, acho que a pessoa 

está com falsidade. Eu sei também que não foi culpa da minha mãe, porque ela tinha que 

deixar a gente sozinha para trabalhar, então a gente tinha que se virar sozinha. Eu não me 

sinto agressiva com as pessoas da rua, mas com o pessoal lá de casa sou considerada a 

chata, que briga com todo mundo (...) eu não consigo demonstrar, às vezes sinto tanto amor 

pela pessoa, mas não tenho aquilo de falar que amo, demonstrar, mas não significa que eu 

não sinta amor” (Ecóloga). 

A ansiedade em lidar com a própria agressividade, como se não tivessem o direito de 

assumi-la e sentirem culpa por isso, traz à tona as lembranças de sofrimento da infância, da 

falta de afeto dos seus familiares. Esse sentimento legítimo, e que evidentemente faz parte do 

processo de formação e constituição da subjetividade de cada uma, auxilia na 

desresponsabilização das atitudes e assunção de um lugar fatalista novamente, como ocorrera 

nas demais sessões grupais. 

Nesse sentido, a coordenadora faz uma nova intervenção, e com um nível de ansiedade 

alto, pois destaca o lugar vitimado que apresentam. A ansiedade da coordenadora está em 

falar sobre esse lugar, mas sem deslegitimar o discurso, o sofrimento e a opressão que sofrem, 

como são apresentados por elas. Há, em verdade, a intenção de trazer uma retrospectiva de 

como esse lugar está presente na dinâmica grupal. No primeiro grupo, a questão era com a 

Universidade, a instituição que não acolhe, que não dá conta e por isso a insegurança era 

depositada na academia. No segundo grupo, foi a oposição à diferença, a questão com o 

profissional que não é negro. E neste grupo, a agressividade aprendida em casa, com a 

família, como um problema geracional. 



!
!

81!

Não há dúvidas sobre a veracidade dos fatos, de que a instituição se faz opressora em 

muitos momentos, que os profissionais da saúde, psicólogas e a comunidade em geral podem 

desqualificar o sofrimento advindo do racismo e dos preconceitos diversos, e o fato de que 

como uma família com traços de agressividade repercutirá na formação dos filhos. No 

entanto, o que pretendemos deixar claro aqui é a transferência das mazelas para fora do grupo, 

configurando um quadro em que não se assume o protagonismo da própria vida. 

Outra hipótese que apresentamos acerca dessa agressividade é: será que ela não estava 

direcionada para os seus próprios pares? Só foi possível dentro do grupo pela identificação 

com as participantes e pelo fato de se sentirem livres para poder ser quem realmente são? 

Como fica registrado, nas falas acima, que é muito mais difícil demonstrar afeto para quem é 

da família ou com quem realmente estabelecem vínculos afetuosos? Ou quando dizem que 

são mais agressivas com os familiares do que com quem as oprimem? Neste caso, nos 

questionamos se, fora do grupo, o que permanece é a agressividade ou a passividade, e se pelo 

fato de serem tão oprimidas pela comunidade em geral retornam a agressividade para seus 

pares. 

Após a intervenção, notamos algumas diferenças no sentido de se assumirem enquanto 

responsáveis pela agressividade. “Eu me vejo muito agressiva com as pessoas, não com 

todas, tem coisas que não convém” (Psicóloga). A partir desse momento, inicia-se um 

processo de elaboração da ansiedade e elaboração da tarefa, como podemos notar nas falas 

das participantes comunicadora e farmacêutica 1, as quais, novamente, se posicionam em um 

momento de tensão e ansiedade.  

“Como é que a gente dá algo para alguém se a gente não recebeu? Tô vendo a 

diferença. Eu também era assim, mas hoje faço o contrário” (Farmacêutica 1). 

“É um processo, não é de uma hora para outra, às vezes a gente fica pensando que 

vai mudar rapidamente, mas não vai. Vai se sentir desencorajada várias vezes” 

(Comunicadora). 

“Quanto mais a gente se conhece, menos o outro vai nos atingir. É difícil ser muito a 

gente, mas também não pode achar que o outro é responsável por aquilo que nós somos, nem 

sempre o outro é responsável. É confuso, tem hora que você quer que o outro seja 

responsável mesmo, né. E é tão difícil admitir que você que é errado e não o outro, tentar não 

reproduzir algo que o outro está reproduzindo, ou ser uma bonequinha do outro. Eu tento ser 

autêntica o máximo que eu puder, por mais que as pessoas não sejam comigo. A gente vai 

aprendendo, vai ficando mais leve, eu fui percebendo que eu sou responsável pela minha 

felicidade e infelicidade também, e assumir aquilo que você é. (Comunicadora) 
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A última fala da comunicadora reflete muito bem o que compreendemos como 

processo de ruptura de estereótipo, o que pode levar ao fortalecimento, uma vez que saem 

desse lugar esterotipado, de passividade e caminham para a mudança. A observadora ainda 

realiza uma intervenção, questionando se as estudantes conseguem se perceber enquanto 

responsáveis pela própria felicidade, não permitindo que o outro seja protagonista do seu 

sofrimento e felicidade. E esse processo de mudança parece ter continuidade. 

“Eu acredito que sou responsável por estar feliz ou não, aquilo que eu acho que é 

bom para mim eu acolho, aquilo que não é, eu não deixo interferir. Antes, tudo me afetava, e 

hoje eu já consigo perceber e não deixo interferir tanto” (Farmacêutica 1). 

“Temos que pegar as coisas boas e não ruins, se eu percebo que algo que ela fez foi 

ruim, eu não vou pegar isso para minha vida, vou tentar mudar nesse aspecto” (Ecóloga). 

“Uma das coisas que eu tenho tentado buscar é não ser afetada pelas coisas. Se for 

coisas boas eu acolho, ruim eu não aceito, deixo de lado. Eu me cobro muito, a opinião do 

outro ainda é muito válida, e eu acho que esse não é o caminho” (Socióloga). 

“Antes, pouco tempo atrás, vivia muito pelo que os outros falavam. Vivia para os 

outros e não por mim. Parece que se eu não fizesse aquilo que o outro queria, não ia ser eu 

(...) Vou ser quem eu sou, eu vou corrigir aquilo que eu acho errado e o que eu acho que não 

tem problema, eu vou continuar” (Psicóloga). 

A busca por deixar de se afetar pela agressão do outro como está presente nas falas 

acima pode, também, ser considerada como uma questão de fortalecimento, em que há um 

processo de aceitação e valorização de si mesma e o outro perde, significativamente, o lugar 

de poder que ocupa.  

Destacamos, dessa forma, a importância de falar sobre a agressividade, pois parecia 

ser algo proibido e que, ao mesmo tempo, gerava bastante incômodo, por isso consistia no 

afeto emergente do grupo. Então, como não falar sobre algo que mobiliza tantos afetos? Poder 

expressar sobre a agressividade já é terapêutico, ainda que a finalidade do grupo não seja essa. 

Como consequência da realização da tarefa, da elaboração das ansiedades, notamos um 

processo mais amplo, os discursos saem do âmbito individual e temos, assim, uma fala 

horizontalizada.  

 

4.1.5 Grupo operativo 5. 
!

O quinto e último grupo operativo foi realizado no dia 15 de dezembro de 2016, às 

11:30 horas, e contou com a participação de sete estudantes e a duração de uma hora e trinta 
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minutos. A intenção do grupo era discutir um pouco mais sobre a agressividade, destacando 

também o lugar da passividade com a seguinte tarefa: as maneiras de lidar com o que afeta 

vocês entre os limites da agressividade ou passividade. Além disso, foi proposto também um 

momento de avaliação da atividade realizada. 

Se faz necessário, nesta sessão, destacar algumas especificidades que modificaram a 

dinâmica grupal e também romperam com o vínculo estabelecido entre as estudantes desde o 

início. Logo após a exposição da pergunta disparadora, uma nova participante adentrou ao 

grupo convidada pela técnica-administrativa que trabalha na Coordenação de Inclusão e 

Permanência. A solicitação era por atendimento individual, mas como as psicólogas estavam 

na sessão com o grupo, a forma encontrada pela técnica de suprir a demanda foi levando para 

participar do grupo. Ainda que soubéssemos que a entrada de uma nova participante pudesse 

atrapalhar a dinâmica grupal, foi inevitável aceita-la, já que estava desamparada e foi levada 

até a sala onde estava acontecendo o grupo. 

Dessa forma, a entrada da nova participante interferiu, como previsto, na dinâmica e 

também no vínculo de confiança que foi estabelecido desde o princípio. A hipótese é que esse 

motivo, comprometeu a comunicação e elaboração da tarefa. A fala ficou concentrada em três 

participantes, comunicadora, cantora (que chegou posteriormente a proposição da pergunta 

disparadora) e a nova participante, a professora. Analisamos que esse acontecimento 

inesperado modifica de forma integral o grupo e os discursos e afetos mobilizados, 

aumentando a ansiedade que já estava presente, pelo fato de ser o último encontro do grupo. 

A primeira fala foi da participante professora que, devido à sua demanda individual e 

das opressões que havia sofrido recentemente, sentiu a necessidade de se expressar. 

“Tipo, eu vou falar, por exemplo, dentro da Universidade, tem o olhar das pessoas, as 

formas como elas tratam a gente, por exemplo, se é uma pessoa com condição financeira 

melhor, trata com educação, quando é a gente fala só o necessário, alguns professores não 

dão espaço para gente falar, não deixam chegar” (Professora). 

A fala da participante retomou o que já havia sido discutido anteriormente e por isso, 

possivelmente, não ressoou nas demais participantes que permaneceram em silêncio, que 

também é fruto da quebra do contrato grupal, com a entrada de uma nova participante no 

momento final do grupo. A próxima fala da comunicadora tenta retomar a tarefa e refazer a 

dinâmica grupal. “Eu não consigo dizer qual o caminho para esse meio termo, é difícil em 

algumas situações, esse meio termo tem que ser para a gente também, porque precisamos 

estar bem. Talvez o grupo ajude, se reunir, se apoiar, sozinho na Universidade a gente 

consegue, mas adoece, eu sempre falo, não quero viver uma Universidade doente” 



!
!

84!

(Comunicadora). O discurso da participante destaca também a importância do grupo para 

permanecer na Universidade com saúde e bem-estar psicológico. 

Ainda na fala da comunicadora, notamos a tensão que é perseverar na Universidade 

sabendo que o combate às opressões e, consequentemente, as mudanças e o fim da violência 

psicológica são medidas a longo prazo. É encontrar uma forma de permanecer em um local 

que está longe de ser o ideal, o justo, mas que é necessário continuar mesmo assim, resistir. 

“O desafio é estar dentro desse espaço todo, colonial, você precisa fazer o que está ali, qual 

a melhor forma de estar ali e não se destruir, se vai contra esse processo, vai perdendo força. 

Como continuar forte e vencer essa etapa. Estar ali procurando um caminho para gente 

permanecer” (Comunicadora). 

Constatamos que a quebra na dinâmica grupal também aconteceu devido à ausência da 

participante cantora no grupo anterior. O fato de não estar presente discussão sobre a temática 

da agressividade fez com que suas falas não ressoassem nas outras participantes que 

estiveram presentes. Após retomarmos a pergunta disparadora proposta, temos uma 

modificação no discurso e a cantora como líder da resistência à elaboração da tarefa, 

assumindo, assim, o papel de sabotadora do grupo por revelar em seu discurso ansiedades 

com relação ao tema da agressividade, que já haviam sido trabalhadas na sessão anterior.  

“É interessante pensar que dentro do contexto é importante ser considerado, cada 

ação tem uma reação. Sua ação não afirma um poder, mas é uma resposta. Agora pensar 

como estratégia, não posso ser passiva. Se alguém me oprime, posso me sentir revoltada, o 

contexto é importante, e a ação diz muito da nossa reação” (Cantora). 

A fala da participante ressoa na professora, iniciando um diálogo. “É algo mais de 

defesa, igual animal, você bate e ele avança, igual ser humano” (Professora). “Se preciso, 

você oprime, a pessoa pode ter empatia e pensar na atitude dela (...) se for questão político-

ideológica, me oprimindo, eu vou oprimir. Quando preciso usar, eu uso, e não me sinto mal 

por isso. Se não for assim, ela não vai ter empatia por sua causa” (Cantora). 

Notamos que o discurso da participante cantora, ao longo das sessões, consistia em 

uma fala politizada, sempre levando em consideração o papel político da intervenção e o fato 

de permanecerem na Universidade como uma forma de resistência. Isto é uma questão 

primordial, pois a partir da conscientização, de um processo político, é que chegaremos nas 

possibilidades de transformação da realidade. No entanto, esse discurso politizado pode se 

configurar também como uma resistência para entrar em contato com os afetos. A partir do 

momento em que retorna a agressividade para fora do grupo, é como se nada a afetasse e as 

situações fossem simples de serem resolvidas.  
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A intervenção da coordenadora teve o propósito de horizontalizar as falas trazendo a 

discussão para as demais participantes, retirando o foco que estava concentrado na demanda 

individual da professora. “Ser agressivo gera uma violência para o outro e para vocês 

também. Como é viver tendo que educar o outro? Como é viver tendo que ser agressiva para 

poder existir?” (Coordenadora). 

“Isso me lembrou uma coisa que acontece muito com menina, sempre uma tem que 

ser melhor ou destruir a outra, tenta tomar o lugar, chamar mais atenção, é isso. Será que 

para eu ser feliz a pessoa tem que deixar de existir? Principalmente onde eu moro, na 

quebrada, ser agressivo, será que para mim existir preciso usar da agressão também? Acho 

que esse não é o caminho, não sei qual é, mas vamos achar” (Professora). 

“Acho que o caminho é o cuidado de si, essa questão foi ensinada, as pessoas 

esperavam de mim uma resposta agressiva, aí parei de dar, ficava remoendo, até que ponto 

preciso dar resposta para todos e para todo mundo? Preciso chegar em casa tranquila, 

acabei sendo...a gente fala que o outro tem problema, mas às vezes tem coisa nossa que não é 

do outro, o que é seu o que é meu (...) igual falamos nos outros encontros, a gente é muito de 

grupo, e se você não está bem, tem hora na vida que a gente vai ter que fazer sozinho, não o 

outro” (Comunicadora). 

A fala da participante comunicadora se apresenta como uma tentativa de elaborar toda 

a ansiedade presente no grupo, retomando a questão da agressividade, como foi sintetizada no 

grupo anterior, propondo uma ideia de autonomia e se libertando de uma agressividade que, 

mesmo sendo delas próprias, causam sofrimento. 

As próximas falas consistem na avaliação, no feedback em relação à atividade 

realizada, ou seja, é um retorno de como foi, para as estudantes, participar dos grupos 

operativos. 

“Acho o grupo muito importante, grupos assim são necessários, e a gente parar pra 

pensar na gente, para pra ouvir outras historias, acho que foi bem válido, espero que traga 

mudanças pra universidade, estamos conversando da possibilidade do grupo continuar, 

atiçou e precisa continuar pra quem quiser, é bom fortalecer, porque nem sempre vou estar 

com uma colega, estar bem sem precisar vestir uma camisa, parece que sempre precisamos 

vestir, entendeu? Para construir e desconstruir, foi muito bacana” (Comunicadora). 

“Deveria atingir mais pessoas, tem muita gente doente, isolada, precisamos alcançar 

essa pessoa, até para ajudar, acho legal de continuar” (Professora). 
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“Estar com pessoas que passam pela mesma historia, é bom saber que a culpa não é 

nossa, tem uma sociedade que nos acaba, quero que continue, muito legal, muitas 

experiências, afetos, nos encoraja mais” (Ecóloga). 

“Foi experiência muito boa, foi construído coletivamente, ouvir outras historias, 

coisas que posso administrar para não sofrer, vou sentir saudade, espero que continue” 

(Socióloga) 

“Eu me sinto mais empoderada, mais confiante, não quero desistir do meu curso, vou 

em frente, são histórias muito parecidas, e saber disso é muito importante, até mesmo eu vi 

que houve uma aproximação maior, a gente conversa mais, a gente tá mais feliz” 

(Farmacêutica 2). 

Ainda que possam ter falas que soam como uma conformidade e tentativa de agradar 

as psicólogas, as avaliações positivas fazem nos refletir sobre a importância e necessidade de 

promover espaços como este dentro da Universidade. Extensões que permitam a expressão 

dos afetos, de críticas, a fim de que, dessa forma, as ansiedades, os medos manifestados no 

cotidiano possam ser elaborados. Áreas que permitam a identificação entre os estudantes 

cotistas, indígenas, quilombolas, negros, buscando o fortalecimento a partir de uma ajuda 

mútua e um processo de conscientização que se dá no coletivo. E, então, espaços que auxiliem 

na mudança e na permanência com saúde e bem-estar para os estudantes. 

 

4.2 Construindo as Categorias 
!

Neste tópico, formulamos categorias que compreendem os elementos principais que 

percebemos nos grupos operativos. A partir da análise grupo a grupo, podemos elaborar uma 

síntese dos emergentes e propor as categorias que mais refletem a realidade dos estudantes de 

minorias sociais. A seguir, os tópicos dirão sobre as três categorias que construímos.  

 

4.2.1 A instituição como lugar hostil. 
!

A primeira categoria que construímos refere-se à instituição, em geral, enquanto um 

lugar hostil para estudantes de minorias sociais, um lugar que não os acolhe. Chegamos a essa 

categoria a partir da observação das falas e do caráter catártico dos grupos que, em diversos 

momentos, expressavam os afetos e ansiedades de como é vivenciar a Universidade. A 

sensação de que a instituição não está preparada para recebê-los é constante no discurso das 

participantes dos grupos, bem como o sentimento de desamparo, o qual foi um dos principais 

emergentes que atravessaram a dinâmica grupal. 
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É possível notar no grupo a manifestação de diversas formas de opressão sofridas 

pelos estudantes, seja em virtude da raça, gênero ou classe. Nas relações do cotidiano 

universitário, dentro e fora da sala de aula, são reproduzidas falas preconceituosas de colegas 

e professores que provocam intenso sofrimento aos estudantes. Nesse sentido, a instituição 

reproduz os preconceitos da sociedade e a exclusão. 

Esse lugar de exclusão, como também denominamos de não-lugar, é assumido pelos 

estudantes de minorias sociais e, como afirma Dias Sobrinho (2010), inicia-se um processo de 

auto exclusão. O estudante passa a desacreditar de sua capacidade, se sente desmotivado para 

o estudo e realização das atividades, duvida de si mesmo e isso, de maneira ampla, 

potencializa o fracasso. Esses fatores são relevantes para a reflexão quando pensamos nos 

motivos que levam à evasão. O constante fracasso escolar, o baixo desempenho acadêmico e 

as dificuldades que enfrentam para superá-los são alguns dos fatores que levam o aluno 

desistir do curso. Nesta pesquisa, atendemos alguns estudantes que chegaram a evadir da 

Universidade, e por diversas vezes, nos acolhimentos e nos grupos operativos escutamos 

estudantes que pensavam em desistir, visto que eram inúmeras as dificuldades de estudo, 

concentração e aprovação nas disciplinas.  

Há uma percepção distorcida de que se o aluno não é aprovado nas disciplinas e não 

possui um bom rendimento, ele não é bom ou não se esforçou o suficiente. Instala-se uma 

cultura de merecimento, em que se exclui a trajetória escolar e história de vida daquele 

estudante que veio de uma realidade completamente diferente. O ensino básico da escola 

pública, de onde a maioria desses estudantes são provenientes, é deficitário se comparado às 

escolas particulares onde estudam a maioria dos alunos não cotistas. Essa diferença parece ser 

descartada quando chegam à Universidade, responsabilizando unicamente os estudantes pelo 

fracasso escolar. 

Há, portanto, um isolamento dos estudantes cotistas por parte da exclusão que sofrem, 

como percebemos no grupo, e também, por outro lado, de oposição ao diferente, aquele que 

não se encaixa em seu grupo de iguais, seja pela questão da raça, cor, gênero ou classe. Surge, 

dessa forma, uma intolerância à diferença, por ambos os lados, uma relação estereotipada que 

impede as mudanças e mantém o padrão dos lugares ocupados pelos estudantes de excluídos 

na instituição. Mais uma vez se faz importante destacar a realidade de opressão em que vivem 

os jovens negros, indígenas e quilombolas, sem deslegitimar o sofrimento vivenciado por 

eles. Quando afirmamos o surgimento de uma intolerância à diferença, não descartamos o 

sofrimento vivenciado e nem as consequências disso para esses estudantes, no entanto, 

pontuamos como essa agressividade, recebida através do preconceito, pode retornar de forma, 
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também, agressiva para com o diferente, e consequentemente há o isolamento. Como forma 

de mecanismo defensivo intersubjetivo, os estudantes possuem a tendência de formar grupos 

em que o diferente não é bem-vindo ou aceito. Identificamos esse processo de segmentação 

como uma forma de se proteger dos ataques do outro que são presentes durante a vida dos 

indivíduos que sofrem opressão. 

Ao pensarmos sobre os processos de isolamento e também no sentimento de 

desamparo que emergiu dos grupos operativos, concluímos acerca do imaginário coletivo. 

Muitos alunos, ao se verem adentrando numa universidade, constroem um imaginário que 

naquele lugar se sentirão protegidos, serão amparados e acolhidos. Assemelha-se a um mito 

construído de que a Universidade é um lugar de conhecimento, intelectualizado, e por isso 

não permitiria práticas discriminatórias. Há uma expectativa muito grande em relação à 

entrada e vivência na Universidade, e esse também pode ser um dos fatores que levam ao 

isolamento e exclusão, caso essa expectativa não seja efetivada. 

A realização dos grupos operativos se fez relevante para refletirmos como a instituição 

pode ser um lugar de sofrimento. O estudante de minorias sociais se torna o bode expiatório 

da instituição, ainda que nos grupos operativos realizados a instituição apareça como bode 

expiatório, por ser um lugar hostil, onde está depositado todos os aspectos negativos. Em 

contrapartida, esse estudante integrante das minorias também é colocado como bode 

expiatório, como centro da agressividade, da intolerância da comunidade universitária em 

geral, é dado a ele o lugar de inferior e é taxado como problema para a instituição. 

A instituição, então, é vista como um lugar hostil, e esse imaginário nem sempre é 

expresso ou elaborado. Por isso, desenvolver projetos como esse, de intervenção grupal, para 

troca de afetos e representações com esses estudantes, se faz relevante, a fim de que seja um 

espaço em que possam dizer sobre o que incomoda, o que lhes afeta. E também para que a 

própria instituição compreenda que esse espaço, o qual supostamente parece não ser hostil, 

provoca sofrimento. Dessa forma, é possível pensar em alternativas de assistência estudantil 

que ultrapassem os limites do auxílio material, como ressaltamos no início desse trabalho.  

Se faz necessário, portanto, pensar em outras formas de assistência, e aqui defendemos 

a assistência no âmbito psicológico, de escuta, além de também propiciar espaços de 

fortalecimento, a fim de que o estudante permaneça na Universidade com bem-estar. Um 

serviço de psicologia que auxilie o estudante a romper com a estereotipia e o adoecimento. 

A partir do que analisamos até aqui, refletimos sobre como a intervenção com o grupo 

operativo auxiliou as estudantes. A contar do momento em que compreendemos o imaginário 

coletivo, as expectativas colocadas na instituição e posteriormente a frustração, conseguimos, 
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através do dispositivo de grupo, reformular algumas ideias e afetos. Revelar o lugar de 

estereotipia, uma zona fatalista, onde muitas estudantes se mantinham, faz com que elas 

repensem sobre isso e busquem uma outra relação com a instituição. Houve, desse modo, um 

processo de elaboração, o surgimento de uma consciência de que a instituição se apresenta 

enquanto um lugar hostil, mas também tem possibilidades de crescimento e realização, ainda 

mais quando se coloca nessa relação enquanto protagonista e não apenas na condição de 

receptividade e passividade. Nesse sentido, há um processo de aprendizagem do grupo, de 

fortalecimento do estudante que pode abater o sofrimento e refletir sobre outras formas de 

buscar o bem-estar na instituição. 

 

4.2.2 Os grupos como lugar de acolhimento. 
!

A segunda categoria que formulamos a partir da análise dos emergentes consiste no 

grupo enquanto um lugar de acolhimento. Esse grupo que nos referimos é o grupo de iguais, 

ambiente onde há um processo de identificação com os seus pares no que diz respeito ao 

sofrimento vivenciado. No grupo que realizamos as intervenções, tínhamos a presença apenas 

de mulheres negras e quilombolas, que se identificavam pela questão de gênero e raça.  

Notamos uma tendência coletivista dos estudantes de minorias sociais, já que a 

referência, na maior parte do tempo, é o grupo, seja este o grupo familiar, comunitário, ou o 

grupo de iguais com quem se identificam na Universidade. Dessa forma, cria-se uma 

expectativa grandiosa tanto em relação ao lugar de proteção e amparo que o grupo pode 

oferecer, quanto uma expectativa de retorno, de realizar algo em função de agradar a esse 

coletivo. Notamos essa tendência quando muitas falas das estudantes se referiam ao desejo do 

outro ou o que era importante para sua família e comunidade, como por exemplo a fala de que 

almejavam finalizar a graduação pelos outros.  

Nesse aspecto, percebemos alguns conflitos dessa tendência coletivista que mantém o 

grupo em uma posição estereotipada. O primeiro refere-se à dissolução da individualidade. 

Para se sentir pertencente ao grupo e amparado, cria-se um imaginário de que não se pode 

desejar algo ou realizar atividades que não seja em função do grupo. O sucesso não é algo que 

aparentemente possa ser alcançado por essas pessoas individualmente. Ainda que 

compreendamos a importância das condições materiais e de apoio psicológico que a maioria 

dos grupos familiar e comunitário proporcionam para que esses estudantes consigam 

permanecer na Universidade, é interessante destacar como rejeitar a individualidade pode ser 

prejudicial ao indivíduo. É importante que o estudante reconheça suas capacidades e 
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potencialidades para romper com a estereotipia e avançar no seu crescimento e 

amadurecimento no âmbito psicossocial. 

Ao reconhecer sua potencialidade, esse estudante tem possibilidades de romper com o 

lugar inferiorizado que ocupa socialmente, de que não pode ter sucesso, um lugar de 

subalternidade onde a sociedade o aprisiona, e faz questão de relembrá-lo sempre que 

possível. E no âmbito psicológico, ao reconhecer a potencialidade, o seu próprio desejo e que 

pode pensar em si mesmo sem ser egoísta, cria-se a possibilidade de sair de uma relação de 

dependência com os pais, com o grupo familiar, e iniciar, então, a busca pela sua 

emancipação e o direito de fazer suas próprias escolhas. 

A mudança que decorre desses sistemas é um importante passo e faz parte da 

construção da vida adulta, processo em que se encontra a maioria desses estudantes. Uma fase 

em que se preparam para uma profissão, buscam por independência financeira e vão se 

tornando responsáveis pela própria vida. Essa responsabilidade parece ser uma das mais 

difíceis de se assumir, pois retira o sujeito de um lugar acomodado onde a responsabilidade, 

seja pelo seu sofrimento ou felicidade, está nãos mãos de outro, na maior parte dos casos, dos 

seus pais. Mexe também com a estrutura do lugar de vítima que ocupam, seja da instituição, 

da coordenadora, da família ou da comunidade, como bem apareceu nas sessões grupais. 

Nesse sentido, o grupo operativo tem uma característica importante de ajudar os estudantes 

nesse processo de emancipação, trazendo à tona essas relações de dependência, e um processo 

de reflexão sobre isso, o que inspirará a mudança. 

Posto isso, retomamos ao segundo conflito da tendência coletivista, o que, na 

realidade, se configura como uma contradição. Já destacamos anteriormente o grupo de iguais 

enquanto um lugar de acolhimento, de proteção, espaço onde os estudantes se sentem 

confortáveis para expressar os seus afetos e pensamentos. A constituição da subjetividade 

desses estudantes passa, então, pela condição do vínculo grupal. 

A contradição que observamos nos grupos refere-se à segmentaridade, a qual ocorre 

quando os estudantes se sentem ameaçados e se isolam em grupo, passando a negar aquilo 

que é diferente. Consideramos muito importante que mais profissionais negros, quilombolas, 

indígenas se formem, que cada vez mais a sociedade se transforme, e que a busca por 

igualdade e justiça social seja uma luta dos grupos minoritários e discriminados, assim como 

também dos demais atores da sociedade. No entanto, compreendemos, igualmente, que se 

isolar e manter certa resistência com a diferença, por não fazer parte do seu grupo de iguais, 

pode reproduzir um processo de opressão semelhante ao que, na maior parte do tempo, 

vivenciam.  
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Ainda que a agressividade que emitem seja um retorno da agressividade que recebem, 

que a segmentaridade e isolamento no seu próprio grupo se dê em virtude de uma proteção 

frente ao sofrimento provocado pelo outro, há um risco do grupo se estereotipar, lidando com 

a diferença apenas pela negatividade, no não reconhecimento e não aceitação do diferente. A 

diferença, neste caso, não se apresenta enquanto algo positivo, que possa pluralizar as 

relações, para que assim possam ser menos adoecedoras, mas como algo que mantém a 

disputa e isolamento e, por sua vez, reforça a condição de fracasso escolar. Se é necessário 

segmentar nos grupos para suportar o lugar hostil que a instituição representa, isso também 

está conectado à sensação de fracasso vivenciada pela maioria dos estudantes. 

Nesse sentido é que pontuamos a contradição, pois ao mesmo tempo que o grupo e a 

tendência coletivista dos indivíduos pode auxiliar no processo de fortalecimento, pode 

também prejudicá-los. O que percebemos, portanto, é que o grupo pode ser tanto um lugar de 

fortalecimento quanto de segmentaridade.  

O lugar de fortalecimento que o grupo apresenta está relacionado com a capacidade de 

auto-organização, de realizar atividades, oficinas, projetos, inclusive no âmbito da psicologia 

com esses estudantes. A partir da auto-organização, temos o encontro de vivências 

semelhantes e discussão sobre o que pode ser feito para transformar a realidade que 

compartilham. Tem-se a promoção de espaços políticos para que sejam reconhecidos os 

direitos e instiguem os estudantes a lutarem por eles próprios. E, ainda, promove um espaço 

de acolhimento para dizer e expressar os afetos que, em muitas situações, não são permitidos 

ou são silenciados. Por isso, a importância da auto-organização para o fortalecimento. Nesse 

sentido, destacamos que a auto-organização se diferencia da segmentaridade por ser um 

processo que inclui atividades com um grupo específico, não permitindo a participação do 

diferente, mas que se realiza para pensar na atuação com a diferença e pluralidade. 

Concluímos essa categoria refletindo sobre como a intervenção com o grupo operativo 

auxiliou as estudantes no processo de fortalecimento. Além de ser um espaço auto 

organizado, capaz de auxiliar o processo de abertura para dizer e refletir sobre o que lhes 

afetam em suas particularidades, também foi um ambiente para questionar as estereotipias e 

segmentaridade constituída. O questionamento sobre a própria agressividade para com o 

diferente, sobre a tendência de segmentarizar, fez com que as estudantes conseguissem se 

expressar sobre isso, tanto através das falas, do discurso verbal, quanto dos afetos emergentes, 

as ansiedades, os momentos de silêncio e choro. A partir disso, tomam consciência e 

começam a perceber que se isolar ou rebater o diferente não soluciona os problemas e as 

dificuldades que enfrentam, e se colocam em transformação, repensam sobre as relações de 
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dependência que mantém no âmbito psicológico e social. A tomada de consciência, nesse 

sentido, é de extrema relevância para o rompimento com esse lugar estereotipado e fatalista 

que é motivo de sofrimento para os estudantes. Por isso, há, indubitavelmente, a necessidade 

de dar continuidade a projetos como esse.  

 

4.2.3 Sujeitos da dívida. 
!

A terceira categoria que elaboramos a partir da síntese dos principais emergentes 

observados no grupo operativo consiste no sujeito da dívida. Esse termo se caracteriza pela 

constante sensação de endividamento dos estudantes, os quais, mesmo realizando suas 

atividades e cumprindo seus compromissos estudantis, possuem a sensação de que não fazem 

o suficiente, que é sempre muito pouco, e assim não atingem um padrão, um nível de 

produtividade idealizado, intensificando o fracasso e o sofrimento. 

A dívida que apresentamos como categoria pode ser analisada a partir de dois âmbitos. 

Um que se relaciona ao âmbito macropolítico, que diz respeito à lógica de funcionamento do 

capitalismo e o outro que se configura no âmbito familiar, a dívida como herança, em que se 

depositam expectativas nesse membro da família que passa a ter a obrigação de correspondê-

las.  

O primeiro aspecto do endividamento relaciona-se à lógica do rendimento, à 

modulação e ao controle da vida social a partir da máxima eficácia, da quantidade, da 

hipertrofia dos corpos (Hur, 2015a). Esse método refere-se ao conceito de diagrama do 

rendimento construído por Deleuze3 e que faz parte de sua análise sobre a sociedade e as 

instituições. Nesse sentido, a lógica do rendimento, que se constitui no capitalismo, cria um 

nível de produtividade que é impossível de ser alcançado, provocando o endividamento 

constante dos indivíduos. 

Essa dívida atinge a sociedade como um todo. No âmbito universitário, é perceptível 

entre estudantes, sejam eles cotistas ou não, e professores. A universidade, marcada pelas 

relações de competitividade, pelo alto nível de exigência e produtividade, com cargas horárias 

excessivas, etc. provoca uma sensação de endividamento e culpa em todos aqueles que vivem 

a instituição. 

No caso dos estudantes de minorias sociais, há um agravamento da sensação de dívida 

e, consequentemente, do fracasso. A questão é que para existir na universidade, esses 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
3 Deleuze enuncia sobre o diagrama de controle, o que Hur (2015a) prefere denominar como diagrama de 
rendimento, devido ao fato de que a configuração de forças atuais está relacionada muito mais à máxima 
eficácia, em vez de controle das populações.!
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estudantes precisam provar constantemente que são bons e que merecem a vaga ocupada. E 

quando possuem um baixo rendimento, a autoculpabilização que recai sobre eles é ainda 

maior. O sofrimento que notamos nos grupos operativos e também nos acolhimentos 

individuais diz respeito à internalização dessas normas de produção e rendimento que, ao não 

serem cumpridas, são vistas como responsabilidade e culpa apenas do indivíduo. Na fala das 

estudantes, podemos perceber a angústia que isso promove. 

O segundo aspecto do endividamento está relacionado ao depósito das expectativas e 

sonhos familiares nesse estudante, que se torna o sujeito da herança. No entanto, a herança 

vem em forma de dívida, os pais assentam nos filhos o sonho de se formarem, de cursarem a 

graduação, já que não tiveram condições para isso, uma possibilidade que não lhes foi 

apresentada. Nesse sentido, espera-se que esse membro da família cumpra o desejo e sonho de 

ter alguém formado em uma Universidade. 

A dívida em forma de herança se torna um peso grandioso para o estudante, 

aumentando o mal-estar e fracasso, uma vez que não se permite errar, não se pode reprovar, 

tirar notas baixas; e quando isso acontece, provoca sofrimento e paralisia. Notamos esse 

aspecto da dívida nas falas das estudantes que participaram do grupo operativo quando se 

referem sempre ao retorno que precisam dar à sua comunidade e à família, ao fato de estarem 

na Universidade pelos outros.  

Nota-se uma referência constante ao outro, ao grupo, como já citamos na categoria 

anterior. No entanto, a preocupação com o outro, com o seu grupo de iguais pode também 

fomentar um incômodo, já que, ao se importarem demasiadamente com o julgamento do 

outro, baseiam suas atitudes e comportamento para corresponder às expectativas e demandas 

que não são propriamente suas, o que também se configura como um motivo de sofrimento. 

Nesse sentido, o grupo operativo realizado por nós promoveu uma reflexão sobre esse 

processo da dívida, se conscientizando acerca do que é imposto pela sociedade, pela família e 

o que devem atender enquanto demanda. Houve uma tomada de consciência em relação a 

respeitar os seus próprios limites, entendendo que priorizar suas demandas e objetivos 

também é um passo importante para dar o retorno que tanto desejam aos seus familiares, de 

alcançarem a sensação de objetivo cumprido e conquista, sem que para isso tenham que 

passar por um nível altíssimo de exigência e sofrimento. 
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Considerações Finais 
!
!

O trabalho que concluímos aqui consiste em uma pesquisa de caráter empírico cuja 

temática compreende o programa de ações afirmativas da Universidade Federal de Goiás. O 

contexto da sociedade brasileira em que vivemos atualmente, no que diz respeito ao acesso ao 

ensino superior, passou por um processo de modificação nos últimos anos e, por isso, 

demanda pesquisas e estudos que abordem essa temática. As ações afirmativas abrem a 

possibilidade para a vivência do espaço universitário por estudantes pertencentes a minorias 

sociais os quais, historicamente, estiveram marginalizados e excluídos do ensino superior.  

Nesse sentido, surge os questionamentos de como se dá a permanência desse estudante 

na Universidade. O problema que permeia essa pesquisa está relacionado a esse tipo de 

questionamento: como se dará o caminho que o estudante de minoria social percorrerá na 

Universidade e como a Psicologia pode auxiliar nesse processo? Como fonte para resolução 

desses questionamentos, buscamos a fala do próprio estudante, pois ele, mais do que qualquer 

outro, pode nos dizer sobre a sua vivência. Assim, utilizamos a pesquisa empírica como forma 

de investigação. 

 Para tanto, elaboramos uma síntese tanto de como o trabalho foi estruturado quanto de 

nossas considerações sobre os objetivos que traçamos para o desenvolvimento da pesquisa. 

O trabalho foi desenvolvido em quatro capítulos. O primeiro deles refere-se a um 

capítulo teórico, quando buscamos apresentar a temática das ações afirmativas. Consideramos 

relevante conceituar as ações afirmativas, trazendo um breve histórico acerca do seu 

surgimento, bem como da sua relação com o ensino superior, e ainda um destaque para o 

programa de ações afirmativas realizado na UFG. 

O segundo capítulo, também de caráter teórico, abordou uma articulação entre os 

conceitos de Pichon-Rivière e da Psicologia comunitária, introduzidos por Maritza Montero. 

Esse capítulo se fez necessário para a composição do trabalho na medida em que nos dá 

embasamento de conceitos fundamentais para o trabalho, como a noção de grupo operativo e 

fortalecimento. 

O terceiro capítulo compreendeu uma descrição acerca dos procedimentos para a 

realização da pesquisa empírica com a intervenção dos grupos operativos. Introduziu ao leitor 

as condições em que se deu a pesquisa de campo, assim como as mudanças que ocorreram no 

decorrer do trabalho. 
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O quarto e último capítulo foi constituído pelos resultados e pela discussão da 

pesquisa empírica que apresentamos em forma de análise. O capítulo foi dividido em dois 

momentos, um primeiro de análise grupo a grupo, via emergentes, e o segundo de análise que 

assimila categorias, a partir da síntese dos elementos mais relevantes que surgiram nos grupos 

operativos. Neste capítulo, trouxemos as falas das estudantes que participaram da pesquisa 

empírica para apresentar como os estudantes de minorias sociais têm passado pela UFG para 

refletir sobre o seu programa de ação afirmativa, incluindo a permanência universitária. 

No que diz respeito aos objetivos da pesquisa, propusemos alguns que nortearam 

nossa busca acerca da problemática geral. O objetivo central dessa investigação foi, portanto, 

analisar os discursos dos estudantes de minorias sociais da UFG, a fim de discutir se o 

dispositivo de grupo operativo auxilia no processo de fortalecimento dos estudantes. 

Enquanto objetivos específicos tivemos, a) analisar o potencial formativo e político dos 

grupos enquanto espaços que fomentam uma conscientização dos estudantes e organização 

em busca dos seus direitos, b) compreender os fatores que influenciam na [não]permanência 

dos estudantes provenientes das ações afirmativas e c) realizar um diagnóstico institucional 

dos fatores que geram sofrimento aos estudantes para auxiliar na construção de propostas de 

ações inclusivas da universidade. 

Refletir acerca dos objetivos deste trabalho nos remete à história de como surgiu a 

possibilidade de realizá-lo. Essa pesquisa só se fez possível por uma dinâmica institucional 

peculiar que está presente na UFG, o fato de ter uma Coordenação de Inclusão e Permanência 

que desenvolve um trabalho específico e muito importante de acolhimento aos estudantes 

provenientes das ações afirmativas. Em poucas Universidades brasileiras temos uma CIP que 

se preocupe em ofertar um serviço de psicologia para atender a demanda específica desses 

jovens, os quais, por diversos fatores, sofrem e se sentem desamparados. Nesse sentido, esse 

trabalho faz parte de um projeto maior de busca por uma assistência estudantil de cunho 

psicológico que pense sobre o bem-estar do estudante na universidade, para que sua 

permanência não seja algo tão adoecedor.  

Quando refletimos se o dispositivo de grupo auxilia no processo de fortalecimento 

desses estudantes, chegamos à conclusão de que o caminho para o fortalecimento perpassa a 

elaboração de sofrimentos, expressão e troca dos afetos que levam à mudança. Nesse sentido, 

a intervenção psicossocial através dos grupos operativos na pesquisa foi importante por 

propiciar lugar de escuta e acolhimento para o estudante de minorias sociais. Um lugar onde 

ele possa dizer o que geralmente é silenciado, que possa expressar livremente seus 

sentimentos e compartilhar com o outro que se identifica. Um lugar que possa se tornar 
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consciente de que é protagonista de sua própria vida e capaz de transformar as relações que o 

oprimem. 

Nessa perspectiva, o dispositivo de grupo também se faz importante por levar a 

reflexão à própria instituição de quanto o programa de ações afirmativas pode e precisa 

avançar. Pensar a realidade da instituição que recebe atualmente 50% de estudantes cotistas 

dentre classes populares, negros, indígenas e quilombolas é fundamental refletir sobre as 

possíveis formas para dar continuidade a essa política, levando em consideração a 

permanência desses estudantes, e não uma estadia a qualquer custo, mas que seja feita com 

qualidade, bem-estar e saúde psicológica.  

No processo de realização dos grupos, também percebemos a importância de 

promover ações educativas na comunidade universitária, como já destacam alguns estudiosos 

das ações afirmativas, retirando o foco do aluno. Não é o aluno somente que precisa se 

adaptar à realidade da instituição, mas é desta o papel de compreender quem é esse novo 

aluno e respeitá-lo em suas diferenças. Mobilizar a comunidade universitária em prol da 

tolerância à diferença. Educar que o diferente é positivo é função crucial dos gestores da 

instituição que pensam as políticas de ações afirmativas, já que as demandas estudantis não 

são apenas pela assistência material, mas são também reivindicações de ordem vivencial que 

influenciam no processo de aprendizagem e no percurso que esse estudante irá percorrer até a 

conclusão do seu curso. 

A partir da realização dessa pesquisa, temos a proposta, então, de um trabalho 

preventivo da psicologia, que amplie para além do atendimento às demandas emergenciais. 

Nesse sentido, os grupos operativos se encaixam enquanto um trabalho de prevenção, 

possibilitando espaços para debate, para formação de vínculos de identificação a fim de que 

os estudantes possam se fortalecer. A prevenção consiste em evitar o que o sofrimento, em 

razão da não elaboração e conscientização, pode provocar. 

Outra característica importante do trabalho desenvolvido pelos grupos operativos está 

relacionada à possibilidade de fomentar a autonomia dos estudantes, se mantendo 

independente da equipe coordenadora. Dessa forma, esses estudantes podem se tornar 

responsáveis por promover ações e atividades que iniciam esse processo de reflexão de 

maneira autônoma, como um grupo que acolhe os próximos estudantes que vão chegar e 

assim por diante, criando um hábito de cuidado e acolhimento para com seus iguais. Esse 

processo já vem acontecendo nas rodas de conversas e seminários do UFGInclui, que são auto 

organizados pelos indígenas e quilombolas. 
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A respeito dos objetivos específicos, percebemos, com a realização da pesquisa, que 

estes estão conectados entre si e, por isso, falar sobre um deles remete aos outros. O primeiro 

objetivo específico que traçamos para essa pesquisa refere-se ao potencial político e formativo 

dos grupos operativos enquanto espaços que fomentam a conscientização dos estudantes e 

organização em busca dos seus direitos. Notamos a importância do grupo para a auto-

organização dos estudantes, e como o processo de manifestação e troca dos afetos e 

representações abrem para um caminho de tomada de consciência e, possivelmente, mudança. 

Os grupos operativos, apesar de apresentarem uma característica de catarse marcante, se 

configura também enquanto um dispositivo que reflete a importância da coletividade, e que 

sozinho ninguém é capaz de transformar a realidade que lhe provoca sofrimento. Nas falas 

das participantes, essa noção de coletividade é muito presente, bem como a consciência de 

que através dela é que se pode alcançar mudanças efetivas. Algumas falas até citam a busca 

por se organizar em outros grupos, núcleos de estudos e pesquisas, grupos artísticos, onde 

tenha a possibilidade de se sentir pertencente e acolhido para que então chegue à consciência 

de que o lugar que ocupa também é seu por direito, ainda que muitos tentem dizer que não. 

Em relação ao segundo objetivo específico proposto para essa pesquisa, o qual está 

relacionado com a compreensão dos fatores que influenciam na não permanência na 

instituição, percebemos, através dos grupos operativos e também dos acolhimentos 

individuais, uma série de fatores que dificultam a permanência desse estudante, alimentando, 

até mesmo, a evasão. De forma geral, o que une todos esses fatores é a expressão de uma das 

categorias construídas na análise, que é a instituição como lugar hostil. As diversas vivências 

de opressão dos estudantes, expressadas nas falas das participantes dos grupos operativos, se 

conectam com a sensação de desamparo que os afligem. O medo, ansiedades, expectativas 

frustradas, intolerância e desrespeito, manifestações de preconceitos são fatores que fazem 

com que a universidade se torne um lugar antagonista para aqueles que são excluídos 

socialmente. 

Ainda destacamos alguns fatores mais específicos que contribuem para a não 

permanência do estudante na UFG: com as dificuldades acadêmicas, muitos alunos não 

conseguem acompanhar o curso e o sentimento de fracasso agrava ainda mais a situação; o 

medo de ser agredido pelos professores com as constantes expressões de preconceito; as 

dificuldades financeiras para se manterem, ainda mais quando possuem famílias e a 

necessidade de sustentá-las; a distância da família, da cidade onde moravam, já que muitos 

estudantes, principalmente indígenas e quilombolas, vêm de outra cidade, e chegam aqui 

tendo que se adaptar a uma nova realidade sozinhos, sem o amparo da família. Todo esse 
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processo de mudança na vida de um jovem e as expressões de discriminação que geram 

sofrimento são fatores que impossibilitam ou dificultam a permanência do estudante de 

minorias sociais na UFG. 

O terceiro objetivo específico, o qual diz respeito aos fatores que geram sofrimento 

nos estudantes para se auxiliar em propostas que, de fato, sejam inclusivas na universidade, 

está diretamente relacionado aos aspectos que influenciam na não-permanência. O sofrimento 

é fruto, mais uma vez, desse lugar hostil que a instituição representa, um lugar não acolhedor, 

onde, segundo os próprios estudantes, não há preparo para recebê-los. Nesse sentido, a 

proposta de trabalho que seja verdadeiramente inclusiva requer pensar na mudança da 

instituição como um todo, em um projeto educativo de sensibilização e conscientização de 

professores e alunos que reproduzem o discurso opressor. Além, é claro, do fortalecimento 

dos estudantes cotistas, indígenas e quilombolas através da promoção da autonomia em 

atividades coletivas, as quais, inclusive, a psicologia pode realizar e, consequentemente, irá 

potencializar esse processo dos estudantes. 

Faz-se importante destacar nesse trabalho, ainda, que as mudanças que ocorreram ao 

longo da pesquisa, no que diz respeito à população que participou dos grupos operativos, não 

retiram sua validade, uma vez que se torna representativo por ser um grupo que passa por 

semelhantes opressões, se não as mesmas. Além disso, não nos propomos a analisar uma 

característica específica, de classe, cor ou gênero, mas sim, de forma geral, o caminho 

percorrido por esses estudantes e como podemos auxiliá-los a partir da psicologia. 

A escrita que aqui se finda não abarca todas as possibilidades que essa temática e os 

dados produzidos possuem de elaboração para o conhecimento e prática da psicologia. A 

produção, inclusive, não sintetizou tudo aquilo que foi compreendido na prática, o 

crescimento pessoal e profissional que obtivemos na atuação com esses estudantes, 

individualmente e coletivamente. Espera-se que, em projetos futuros, possamos desenvolver e 

elaborar novos trabalhos que ampliem uma discussão tão estimada quanto essa, os quais se 

reduziram aos limites de uma dissertação de mestrado. 
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Apêndice 
 
 

Apêndice A 
 
Termo de Consentimento Livre e Esclarecido – TCLE 
 

  
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS 
FACULDADE DE EDUCAÇÃO 
Curso de Psicologia 

 

 
 
TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO - TCLE 
Você está sendo convidado(a) a participar, como voluntário(a), da pesquisa intitulada 
“Psicologia de grupos, instituições e coletivos sociais: intervenções psicossociais”. Meu nome 
é Domenico Uhng Hur, sou o pesquisador responsável e minha área de atuação é Psicologia 
Social. Após receber os esclarecimentos e as informações a seguir, se você aceitar fazer parte 
do estudo, assine ao final deste documento, que está impresso em duas vias, sendo que uma 
delas é sua e a outra pertence ao pesquisador responsável. Esclareço que em caso de recusa na 
participação você não será penalizado(a) de forma alguma. Mas se aceitar participar, as 
dúvidas sobre a pesquisa poderão ser esclarecidas pelo pesquisador responsável, via e-mail 
(Domenico@ufg.br) e, inclusive, sob forma de ligação a cobrar, através do(s) telefone: 
(62)3209-6211. Ao persistirem as dúvidas sobre os seus direitos como participante desta 
pesquisa, você também poderá fazer contato com o Comitê de Ética em Pesquisa da 
Universidade Federal de Goiás, no telefone (62)3521-1215.  
 
1. Informações Importantes sobre a Pesquisa: 
1.1. Nesta pesquisa buscamos analisar diferentes intervenções psicossociais. Pretendemos 
analisar os discursos de participantes de coletivos sociais, para discutir suas demandas e 
refletir sobre a eficácia da intervenção. Utilizamos como metodologia de investigação as 
entrevistas em grupo que serão realizadas no Centro de Psicologia e no Centro de Saúde da 
UFG. Você terá acesso ao material transcrito, podendo vetar o uso de partes da transcrição. 
Você também terá a liberdade de se recusar a responder questões que lhe causem 
constrangimento, bem como retirar o seu consentimento, em qualquer fase da pesquisa, sem 
penalização alguma. Os dados coletados serão utilizados para esta pesquisa, resultando em 
estudos que poderão ser publicados como artigos científicos, capítulos de livros e 
apresentações em congressos científicos da área; 
1.2. A participação na pesquisa não traz nenhum risco físico e psicossocial, podendo até ser 
psicoterápico.  
1.3. Garante-se o sigilo que assegure sua privacidade e anonimato. Não haverá a divulgação 
do seu nome. 
1.2 Consentimento da Participação na Pesquisa: 
Eu, ................................................................................................................., inscrito(a) sob o 
RG/ CPF......................................................., abaixo assinado, concordo em participar do 
estudo intitulado “Psicologia de grupos, instituições e coletivos sociais: intervenções 
psicossociais”. Informo ter mais de 18 anos de idade e destaco que minha participação nesta 
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pesquisa é de caráter voluntário. Fui devidamente informado(a) e esclarecido(a) pelo 
pesquisador responsável Domenico Uhng Hur sobre a pesquisa, os procedimentos e métodos 
nela envolvidos, assim como os possíveis riscos e benefícios decorrentes de minha 
participação no estudo. Foi-me garantido que posso retirar meu consentimento a qualquer 
momento, sem que isto leve a qualquer penalidade. Declaro, portanto, que concordo com a 
minha participação no projeto de pesquisa acima descrito. 
Goiânia, ........ de ............................................ de ............... 
 
 

___________________________________________________________________ 
Assinatura por extenso do(a) participante 

 
 

__________________________________________________________________ 
Assinatura por extenso do(a) pesquisador(a) responsável 

 
 

!
Faculdade de Educação da Universidade Federal de Goiás – Curso de Psicologia. 
R. 235, s. nº, Setor Leste Universitário. CEP: 74605-050. Goiânia – GO. F: (62) 3209-6211 
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Apêndice B 
 
Grupo Operativo 1  
 
 

Universidade Federal de Goiás 

Programa de Pós-graduação em Psicologia – Faculdade de Educação 

Grupo Operativo realizado como intervenção e investigação para o trabalho de Mestrado. 

 

 

Coordenadora do grupo: Amanda Palla 

Observadora do grupo: Anna Karollina Silva Alencar 

 

 

Grupo 1 - 01/12/2016 – 14 horas 

 

Duração: 1h30 

Tarefa: Circulação e troca de representações e afetos na vivência da Universidade. 

Pergunta disparadora: Como vocês avaliam a própria formação na UFG? 

 

 

            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
             
 

OB!
Advogada!

Comunicadora!

Engenheira!

Psicóloga!

Ecóloga!
Socióloga!!

Farmacêutica!1!

Museóloga!

Cantora!

CO!
NC

Farmacêutica!2!
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CO – Antes de começarmos o grupo, seria interessante cada uma 

se apresentar, dizendo quem são vocês, o nome, o curso que 

fazem, o período, como chegou na UFG.  

Farmacêutica 1 - Sou da comunidade quilombola de Minaçu, foi 

uma das primeiras a entrar. Estou no segundo ou terceiro ano, 

passei por muitas dificuldades e aqui estou. Estou no estagio da 

CAAF, se vocês precisarem de alguma coisa estou à disposição. 

Socióloga - Tenho 25 anos embora não pareça, terminei o curso 

de ciências sociais esse ano, estou no coletivo rosa paz: espaço de 

aprendizagem e fortalecimento. 

Ecóloga - Sou da comunidade Kalunga de Cavalcante. 

Farmacêutica 2 - Faço farmácia, e sou da comunidade Kalunga de 

Cavalcante. 

Psicóloga - Comunidade Kalunga de Cavalcante 

Engenheira - Faço engenharia elétrica, e tranquei o curso por 

questões de saúde, tenho 26 anos, embora espero que não pareça. 

Comunicadora - Quilombo Vó Rita de Trindade, com o objetivo 

de formar em 4 anos, entrei em 2011, e agora passei para o 

mestrado em antropologia. 

Advogada - Vim do Mato Grosso, tenho 24 anos, e me formei em 

Direito. 

Museóloga - Tenho 22 anos, entrei em 2013 na UFG e faço 

museologia. 

Cantora - Faço bacharelado em canto, estou fazendo seleções para 

o mestrado e participo de um coletivo de mulheres. 

OB - Sou psicóloga, me formei em 2013 e vou participar do 

grupo como observadora. 
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CO - Sou psicóloga, me formei em 2013, e atualmente estou no 

mestrado. Trabalho no Espaço de Convivência desde abril de 

2015 com atendimento psicológico para os estudantes cotistas e 

do UFGInclui. Quem ainda não conhece o serviço de psicologia e 

quiser procurar. 

CO - A ideia é vincular o trabalho que está sendo desenvolvido lá, 

temos uma demanda muito parecida, acesso muito mais de 

mulheres do que de homens, e importante pensarmos no 

fortalecimento das mulheres como um todo, vivências e 

sofrimentos bem parecidos, pensando que o grupo pode propiciar 

esse troca, esse compartilhamento das vivências. Pensar em uma 

permanência não a qualquer custo, que seja boa e com saúde, esse 

é o principal motivo de todo o trabalho. Quando eu entrei no 

mestrado entrei também no Espaço de Convivência, com o 

objetivo de fortalecimento das minorias, além de ser um trabalho 

do Espaço é também uma pesquisa que vai incentivar, mostrar 

para a Universidade quais são as condições dos estudantes 

cotistas. É importante destacarmos no grupo o sigilo, enquanto 

ética da profissão e o contrato entre a gente, o que expõe 

permanece no grupo com intenção de que seja um momento 

nosso. Para explicar a dinâmica, eu e a observadora vamos 

coordenar, ela vai ficar mais no registro. A comunicadora 

perguntou se poderia entrar mais pessoas. Precisamos dar 

continuidade ao trabalho, seria interessante que as mesmas 

pessoas continuem e possamos desenvolver um processo, poderá 

entrar ate o próximo grupo. Então dadas essas orientações a 

dinâmica do grupo é geral e bem ampla, a intenção é conhecer a 

vivência de vocês na UFG, como é ser mulher, como é ser negra 

na UFG, fiquem à vontade, quem quiser falar. Nesse sentido, eu 

queria começar com uma pergunta que é como avaliam a própria 

formação de vocês na UFG? 

Cantora - Bom pensando no caráter institucional, é tecnicista, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Silêncio 
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buscamos informalmente outros recursos que completem a nossa 

formação, marcadores de condições humanas e sociais. A partir 

do ponto de que vêem uma mulher negra estudando canto lírico, 

não querem saber quais são os marcadores, só querem saber se eu 

falo 7 línguas. É um espaço que não pensa na humanidade das 

pessoas, o espaço universitário apesar de ser da arte não é 

humanizado, vou buscar os meus, buscar outras formas de 

complementar. O espaço acadêmico não é pensando pela 

diferença, ele anula a diferença, não quer saber de nada, mas que 

você esta ali e é igual a todo mundo, a trajetória que cada 

indivíduo traz não é relevante. É preciso ter os meus para estar 

bem psicologicamente. A questão humana não é fortalecida, 

trabalhar com a pessoa negra é trabalhar o espaço, inverter a 

lógica da marcação dos corpos, o problema não é a pessoa, mas a 

instituição, quando percebe que precisa trabalhar com o diferente, 

a recepção é diferenciada. 

Advogada - Acho que a cantora arrasou, sintetizou muito bem 

como é estudar na UFG. Eu que vim do Direito, espaço elitizado, 

tive uma professora mulher, não sei se reconhecia como negra. O 

Direito que deveria lidar com a diversidade, essas coisas não são 

discutidas, representatividade feminina, mulher negra, zero, 

espaço hostil, capacidades questionadas. São pessoas que acham 

que você não deveria estar ali, instituição não sabe lidar com a 

diversidade, a gente vê a CAAF. Essa tentativa de estarmos aqui 

agora, a outra parte que a instituição não trabalhar, que não é o 

foco das ações afirmativas, não está pronta para nos recepcionar, 

gera um problema muito grande. 

Farmacêutica 2 - Bom, como eu estou no primeiro período, 

quando adentrei na minha sala de Farmácia eu fiquei bastante 

acuada, porque eu era a única negra, eu tenho uma colega que 

para mim ela é negra, mas ela nunca falou, para mim ela não se 

considera. Meu curso é elitista, só tem eu como negra, me sinto 
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isolada, me sinto em grupo quando estou no Espaço de 

Convivência, quando estou num grupo negro, quando estou com 

minhas amigas negras. Muitas vezes eu me sinto isolada, eu vejo 

que a Universidade dá oportunidade de entrar, mas a permanência 

vai mal, a sua vida emocional tem que estar estabilizada. Eu achei 

que ia ser amparada, quando cheguei aqui foi outra realidade, tive 

que procurar casa, a família está em outra cidade, isso afeta o 

estudo a educação, a gente não tem esse amparo e sinto que falta 

algo. 

Comunicadora - A maioria dos grupos são pesquisados, aqueles 

que estavam pesquisando estão aqui agora só querendo dizer que 

não temos conhecimento, que temos problema intelectual. 

Farmacêutica 2 - Se você vai mal o professor pergunta, como 

você não sabe? Você está no ensino superior, você é incapaz. Isso 

é jogado na nossa cara. O que você está fazendo aqui? Cara, você 

é incapaz de se formar. Como é meu primeiro período estou 

sofrendo muito, eu falo para ela que é difícil as provas, não é só o 

conhecimento, é o emocional, as pessoas não te aceitarem no 

lugar que é seu. 

Comunicadora - Uma vez um professor pegou um trabalho meu e 

disse que meu trabalho era cópia. Notas baixa foram várias. Eu 

nunca esqueço um professor que disse que negras são boas de 

cama, fui contra a sala toda, fiz um trabalho em dois dias, ou seja, 

nem leu meu trabalho e arredondou a nota. Eu entrei com essa 

idade porque tinha medo da Universidade, eu sofri muito, seus 

pares estão doentes e não conseguem te auxiliar. Por isso fiz o 

TCC, pela minha comunidade e pelas meninas que estão aqui. 

Fico pensando na gente quando entrou em 2011, que era muito 

pior. Na Universidade vemos nós que somos pares brigando, com 

discussões desnecessárias, sempre que estou aqui vejo o quanto a 

Universidade é cruel, eles não queriam que estivéssemos aqui, eu 

formei porque sou resistente. Ontem o Jean foi fazer uma fala, 
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pessoas brancas falando da gente, pessoas brancas tem 2, 3 horas 

para falar, ate o próprio povo da gente não quer perceber. 

Queremos falar, não quero que ninguém fale pela gente. Tive que 

fazer terapia, na época do TCC com uma professora que me 

largou, e o outro professor que queria me bombar, mas ainda bem 

que encontramos pessoas que são parceiras. Por isso que eu fico, 

não tenho pretensão em dar aula, mas vou fazer o mestrado pelas 

pessoas que não tiveram oportunidade, pela minha mãe, 

doméstica. Se eu não sei interpretar um texto é porque estava 

fazendo outras coisas e eles não estão nem aí. 

Cantora - É, vou deixar vocês falarem, depois eu falo, quanto 

mais gente falar melhor. 

Farmacêutica 1 - Igual a comunicadora estava falando, quando a 

gente entrou não tinha grupos assim. Trabalhava e estudava, 

peguei 9 matérias, a coordenadora do curso liberou para um 

menino branco, não liberou para mim e uma amiga, disseram que 

pessoas de cotas não tem capacidade de acompanhar. Muitos 

disseram, será que você algum dia termina o curso? Você vem de 

uma realidade diferente, na minha cidade eu tirava notas boas, eu 

pensava que era inteligente, quando chego aqui me pergunto será 

que sou mesmo? A faculdade não está preparada para receber 

pessoas, às vezes você consegue falar, mas não consegue 

escrever, e o professor quer as palavras que ele espera, se não 

consegue, não é boa aluna. Eu tentei já escrever um livro, o que 

você vai enfrentar quando chegar aqui, manual de sobrevivência. 

E eu falo para quem chega, “gente vamos”, falo “mesmo com a 

dor, tem isso, vamos embora”, mas no fundo penso que eu sei o 

que a pessoa pode passar, mas ela não pode desistir. No curso de 

odontologia quando entrei, li o edital, falava que tinha os 

instrumentais. Quando eu cheguei vi que não era assim, é muito 

caro, elitizado, tinha vez que não pegava matéria do curso porque 

não tinha os instrumentais, e jogam na sua cara que você não tem 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Risos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



!
!

112!

capacidade. 

Ecóloga - Bom, assim, no meu curso até que não tenho tanta 

dificuldade de aceitar, tenho cinco colegas negras, por não ser 

elitizado. Licenciatura é o que você precisa fazer, na concepção 

dos outros, qualquer um pode entrar, lá não tem tanto preconceito. 

A gente serve como objeto de pesquisa, a comunidade é rica em 

recursos naturais, pegam os saberes dos antepassados e chegam 

aqui e publicam artigo. Um professor me ofereceu bolsa falou que 

ia mandar email, nunca me procurou, acham que não tenho 

capacidade. 

Engenheira - Inclusão da UFG nunca saiu do papel, aqui é só 

paulada, estudo na faculdade mais machista da UFG. Nunca sofri 

preconceito, só que às vezes fazem piadinhas, eles vêm e pedem 

desculpas. Curso caro, carro dos alunos é mais caro do que dos 

professores. Todos de boteco, homens, piadinhas. A UFG não dá 

condições, como dar conta de 12 matérias, sala cheia de homens. 

O ensino de escola pública não condiz com o ensino da UFG. Já 

fez ruim, a matemática que passa não é a que a gente viu. Ao 

invés de diminuir as matérias, só aumenta, mudança de estado. 

Estudante de faculdade vive abaixo da linha da pobreza, a 

Universidade fala que vai dar um suporte, mas não dá. O 

professor diz que já tinha que saber tal matéria, os professores 

tapam os olhos e a UFG tapa junto. Meninas irem presas por 

causa de uma coisa que estavam certas, aquilo foi um absurdo, 

professores ao invés de apoiar estão dando mais pedrada, os 

professores não conseguem, não tem noção. 

Farmacêutica 1 - A faculdade não estava preparada para entrar a 

política das cotas. 

Cantora - Quer trabalhar o corpo negro e não o corpo 

institucional, trabalhar com os professores para os alunos não 

terem problema. Corpo letrado com hierarquias, confundem 
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capacidade intelectual com condições, que são coisas diferentes, 

mas não é intelectual, você tem outros problemas. Pegamos 

modelos que não são da nossa realidade, essa coisa de cima pra 

baixo, como se o problema fosse nosso. Sociedade autoritária, que 

não conversa, na questão racial, de mulheres negras, espaço 

machista, assédio moral, sexista. A universidade não dá conta, 

não repensa, leva para o sujeito, a Universidade precisa mudar o 

foco. 

Socióloga - Bom, durante toda a graduação, encerrar o curso, a 

palavra que resume é solidão. Na minha turma os amigos que 

consegui ter eram meninas brancas e meninos brancos. Entrei na 

graduação trabalhando, quando eu resolvi ficar por conta dos 

estudos, foi o ano que comecei a buscar ter esse apoio. Se conto 

algo para o colega, falam que é coisa da cabeça. A sensação de 

inferioridade, comecei a buscar ajuda fora, por isso é importante 

esse espaço, cada uma aqui sabe o que estou falando. Embora o 

curso de Ciências Sociais dê muito abertura para pensar muitas 

coisas, e o curso permitiu pensar novas questões, mas ao mesmo 

tempo sempre sofri essa solidão, que é aliviada com a vinda de 

outras mulheres para esse grupo. Vejo que o problema não é só 

meu, é muito ruim quando você não se reconhece. Terminei o 

curso com muita ansiedade, pensar que mestrado e vida 

acadêmica não é para mim, A gente não se reconhece, conheci 

uma professora negra, mas penso que para você deve ter sido 

muito difícil. Não tem professora negra, não vê seus pares, 

quando você vê que só tem você negra, resumindo em uma só 

palavra é solidão. 

Psicóloga - É, quando você fala em solidão, penso que não queria 

vir pra UFG, não me senti a vontade. Eu lembro que entrei no 

curso de Direção de Arte, era a única negra, ficava perdida, não 

tive mal recepção, o olhar mudou quando contei a minha história, 

minha origem, pensaram, ah tem algum valor, objeto de pesquisa. 
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Na Psicologia com os professores não tenho problema com 

preconceito, na sala, vejo muito dos colegas em relação à 

exclusão. Sempre tem muito trabalho e seminário, eu e meu 

colega indígena, fica só nos dois, porque ninguém quer saber, 

ninguém aceita nos grupos. Desde o começo quando entramos no 

curso foi assim, tem algumas pessoas, os professores já disseram 

que os cotistas vêm para abaixar a nota, e depois que ele falou 

isso a menina disse que ia desistir, a indígena desistiu, a 

quilombola pensou em desistir. Tenho dificuldade de 

socialização, não tem ninguém do seu lado, pensei umas 500 

vezes eu desistir, voltar para minha casa, para minha terra. 

Comunicadora - Por enquanto não, depois 

Psicóloga - Essa coisa da solidão mesmo, na minha turma o 

pessoal é de boa, mas percebo certo preconceito, em aniversário 

de alguém o pessoal comemora, mas tem uma exclusão, quando 

tem comemoração não somos chamados. Não sou excluída só 

porque não estou com eles. Quando o coordenador do curso era o 

Domenico tínhamos apoio, qualquer coisa podia falar, em relação 

a isso dava mais essa segurança, agora que a coordenação trocou 

não sinto mais essa segurança, tenha que me mostrar capaz. O 

professor de Ciências Sociais disse que não sou quilombola, pois 

não moro lá, como se a gente não tivesse que sair de lá. 

Comunicadora - Tem que permanecer para eles ficarem lá te 

estudando. 

Engenheira - Se falar isso para mim a briga vira a noite. 

Psicóloga - Você não tem que sair da sua comunidade. 

Cantora - Chamou você de oportunista, tentando deslegitimar, 

você não é nada, e isso é uma forma de negar a sua existência. 

Museóloga - Bom, entrei na UFG em 2013, em 2011 ou 2012 

iniciei o curso de História no IFG. Lá nunca tive professora negra. 
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Entrei na Museologia em 2013 e nunca tive professora negra, essa 

questão de representatividade não tive. Formação acadêmica fora 

da Universidade, trabalhei em espaços artísticos, também sofria 

preconceito. No meio do curso, consegui estágio na Universidade 

e consegui sair dos contratos, foi uma experiência muito boa, mas 

terminei de forma muito ruim, me expulsaram como se fosse uma 

qualquer, não consigo falar sobre isso. 

CO - Bom gente, acha que falta até um pouco de palavras pra 

sintetizar, porque a gente se afeta com a história que está 

conectada. O quanto é importante ouvir e compartilhar, o grupo 

em si não é terapêutico, mas só de falar, poder chorar, ter esse 

espaço é importante. Muitas vezes associam o fato de chorar com 

fraqueza e pelo contrário, e se tiver que chorar, tudo bem. Temos 

ainda muito coisa que podemos conversar e dar continuidade. O 

formato do grupo com o horário de no máximo uma hora e meia e 

se continuarmos agora teremos que parar no meio das falas o que 

seria prejudicial nesse processo. Fico agradecida por terem vindo 

aqui, por poderem falar e compartilhar. 
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Apêndice C  
 
Grupo Operativo 2 
 
 

Universidade Federal de Goiás 

Programa de Pós-graduação em Psicologia – Faculdade de Educação 

Grupo Operativo realizado como intervenção e investigação para o trabalho de Mestrado. 

 

 

Coordenadora do grupo: Amanda Palla 

Observadora do grupo: Anna Karollina Silva Alencar 

 

 

Grupo 2 - 07/12/2016 – 14 horas 

 

Duração: 1h30 

Tarefa: Circulação e troca de representações e afetos na vivência da Universidade. 

Pergunta disparadora: “Como é para vocês estar no não-lugar na UFG?” 
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CO – Boa tarde, hoje estamos aqui na biblioteca nesse novo 

espaço, porque o Centro de Eventos esta indisponível. Semana 

que vem já podemos voltar para lá, se conseguirmos ficar lá é 

mais interessante. 

Cantora – Qualquer coisa podemos fazer no laboratório na 

EMAC. 

CO – Que bom! Precisamos de lugares com esse espaço mais 

reservado. Agradeço a participação de vocês. Retomando um 

pouco o grupo passado, o quanto foi interessante as coisas que 

vocês trouxeram, uma coisa que me inquietou foi a questão desse 

não-lugar na universidade, como é para vocês estar nesse não-

lugar? 

Farmacêutica 1 – Na realidade, a pergunta é? 

Cantora - Como é estar num lugar que você não pertence. 

Farmacêutica 1 - Para mim é importante ocupar esse espaço, 

pertence a nós, é um lugar que é meu, mas você sente angustiada, 

é um lugar que é meu, mas eles não me aceitam. Segurar para se 

manter nesse lugar, tenho que carregar esse peso todinho, é um 

choque, um embate o tempo todo, com você, a universidade. 

Você tem que enfrentar você mesmo, seus traumas, angústias, e 

do outro, luta duas vezes no mesmo lugar. 

Socióloga - Pensando no encontro passado é um espaço de não 

reconhecimento, o tempo todo a gente não se reconhece e pensa 

que o espaço não é para mim. Meio que trava nisso, não 

conseguia falar na sala de aula, me sentia mal, pequena, 

inferiorizada que eu não conseguia falar. Isso é uma das coisas 

que mais me incomoda, o fato de falar, quem fala, quem tem o 

poder de falar. Às vezes, nesses espaços a gente não fala, fica 

esperando essa aceitação do outro, da instituição, se ficar 

esperando por isso a gente não avança, então é enfrentar, criar 
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forças. 

Comunicadora – A gente é silenciada desde criança, a gente vai 

silenciando ao longo do tempo, quando chega num espaço, somos 

privilegiados, outras pessoas não estão aqui. Na comunidade 

temos pessoas parecidas com a gente, aqui não, tem que se 

adequar. Eu lutei para não me adequar, mas se não tivesse, não 

teria passado no mestrado. Temos que pensar que nós somos essa 

universidade, sozinha a gente não consegue, aí consegui mudar 

uma coisinha pequena. Estava olhando no Espaço, a foto do nosso 

primeiro encontro, eram doze pessoas, que estavam juntas. 

Vamos encontrando pessoas que vão caminhando com a gente, é 

angustiante, mas conseguimos algumas coisas. Se eu pensar que 

esse espaço não é meu então vou embora, não vejo maneira de 

mudar que não for em grupo, as pessoas ficam olhando, ficam 

rindo, porque uma indígena e uma negra. Como que é para uma 

pessoa também indígena nesse espaço? Nós mulheres negras 

carregamos o traço e eles falam que o espaço não é nosso. 

CO - Como se sentiram falando sobre isso? 

Cantora - Eu acho que é fundamental pensar essa questão do não-

lugar, pensando nos territórios, aqui é um espaço de poder, nossa 

entrada contraria uma estrutura de poder. A escola é um ambiente 

que reproduz isso, a galera te bate, te machuca, te chama de 

macaco. A professora fala você não sabe brincar, Foucault fala 

que a escola representa o mundo. O que precisa ser construído é a 

compreensão que isso é poder, que tem um lado elitista, ele vai 

querer se manter no poder. A Roseni Borges até fala, porque 

quando o protagonista de uma novela a maioria não é negra? 

Porque na narrativa a personagem tem voz e poder. São processos 

de silenciamento, de deslegitimar. O que você sabe não e é leiga, 

ela vai lá e te estuda, mas chega aqui na Universidade não é legal, 

é um espaço de poder, o não-lugar é uma estrutura de 

pensamento, epistemologia, porque quem tem poder é uma pessoa 
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branca e não negra. Aí tem a questão da resistência, eu passei no 

mestrado e a minha militância continua. É resistência estar aqui. 

Comunicadora - Quando você fala de sentimento percebemos a 

diferença que existe. A gente ouve o mais velho, o que choca na 

academia é justamente isso, essa disputa. Quando a gente estava 

lá na comunidade divulgando o UFGInclui eu não consegui, 

porque a gente tem que sentar e escutar os mais velhos. Toda vez 

que vou, eu volto renovada. Temos um conhecimento que 

ninguém vai conseguir pegar, nem projeto de pesquisa, mestrado, 

doutorado, não vão conseguir saber o que a gente é. Vamos 

nesses lugares adquirir conhecimento para não ser passado para 

traz, isso é forte, é claro, pode ter teorias, mas aquilo não. 

Cantora - O sistema diz que ele nos legitima, mas a gente não 

depende deles para nos legitimar, nós nos legitimados. Quando 

uma pessoa branca vem me dizendo algo eu falo “quem é você?” 

Estou sendo arrogante, mas a pessoa tem que saber quem ela é na 

minha história, “não preciso você”, “quem é menina branca para 

dizer se existo ou não?” 

Socióloga - A gente sabe que esse não é o nosso lugar, não, que é 

não-lugar. Queremos dar retorno ao grupo de pertencimento, falar 

sobre isso é libertador, quando me reúno com os meus é processo 

de fortalecimento, você fica mais forte e vê que é possível. 

Cantora - Eu posso dizer o que é importante para mim, as pessoas 

racistas, brancas, eu tenho dado soco, no facebook digo, “quem é 

você?” “Por que você acha que sua opinião é importante pra 

mim?” Tem que assumir, não precisamos deles para nos 

legitimar, estou nessa fase bem sangue no olho. 

CO – Interessante quando a Comunidora coloca a questão do 

sentir, desconectamos um pouco do que nos afeta, estar nesse 

espaço de resistência é um processo que vocês passaram e outras 

mulheres talvez não tenham passado, é importante que seja 
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coletivo. 

Cantora - Eu faço terapia, procuro fazer terapia, estar nessa 

condição gasta muita energia, caramba! Para que eu preciso falar 

isso? Cuidado emocional e psicológico é importante, não levar 

para cama, para mente. Eu tenho preocupação de saúde mental, 

nosso corpo tem limite, ele não suporta tudo. Temos que saber 

quem a gente valoriza, foda-se, se não a gente adoece, tem que 

filtrar e cuidar da emoção, tem que ter o lugar do lixo, precisamos 

saber colocar ponto final, se não a gente não estuda, não trabalha, 

saber desligar é importante, para não atrapalhar a sua vida. 

Cantora - Por isso precisamos de mais psicólogas negras, porque 

a psicóloga branca fala que você exagera tanto, aí você sai de lá, 

querendo morrer. Muitos psicólogos ainda não entendem o 

processo, aí eu penso, até que ponto uma psicóloga não consegue 

se abrir para uma realidade que não conhece? Precisa ter mais 

pessoas negras, se quero uma ginecologista, procuro uma mulher 

negra. Não quer o dizer que nossa pauta é mais importante, mas é 

tão importante quanto. Ser diferente não é ser desigual. 

Socióloga - Antes da reunião estava falando que preciso fazer 

terapia, é muito ruim. A minha preocupação é procurar um 

profissional que possa me entender, não falar que isso é 

vitimismo. Como é difícil para a mulher negra ter saúde mental, e 

fico pensando, é possível a gente ter saúde mental? Por isso, acho 

que é importante o grupo, tem sido espaço de aliviar. 

CO – Estávamos retomando o que foi falado no grupo passado, 

sobre o pertencimento, não-lugar na universidade. 

Vocês disseram como é importante o lugar de onde vocês vêm. 

Por isso estão sempre retornando ao grupo de vocês, é de lá que 

vem esse fortalecimento. Parece que tem uma divisão. Aí vocês 

comentando sobre a ajuda psicológica, como vocês se sentem 

fazendo parte de um grupo, coordenado por uma mulher que não 
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é negra? 

Cantora - Só para gente fechar, trabalhamos no território familiar 

e politico que é a Universidade, temos 2 lugares. É, qual foi a 

questão mesmo? Ah sim, eu acho que aí tem algumas questões. 

Há uma diferença de trabalhar com pessoa branca que é ausente, 

não tem espírito empático, e de uma pessoa que é empática. Eu 

participo de grupos que tem pessoas brancas que sabem a causa, o 

problema maior que vem nessa questão histórica da mulher negra 

como escrava. Como eu não frequento o espaço do Jean não vou 

fazer uma avaliação específica sobre você. Essa discussão tem 

que ser de todo mundo, o racismo é de todo mundo, nos afeta, o 

racismo é um problema do racista, para mim precisamos 

ultrapassar esse diálogo. Trabalhar com mulher branca que pode 

ser bom, para as que querem conhecer as pautas, mas não quem 

quer manter a relação histórica. 

Comunicadora – Psicóloga, quero te ouvir. 

Psicóloga - Eu achei interessante o que você falou, pessoa que 

tem interesse na sua história, é bem mais interessante que a 

pessoa que não está nem aí. Um tempo atrás fui em um grupo, a 

gente fazia reuniões, com psiquiatra, eles falavam que era 

frescura, que só queria chamar atenção. Eu estou com problema e 

a pessoa parece que não vê ou não quer enxergar, eu não sei, não 

tenho problema em trabalhar com pessoas brancas, mas é a 

pessoa, tem gente que não está disposta. 

Ecóloga -  No meu ponto de vista não é um problema, na 

convivência de negro e brancos é que se quebra o racismo, é 

reconhecer o que a pessoa está passando, tem que haver essa 

integração, não pode continuar grupos de negros e grupos de 

brancos. 

Socióloga - É possível criar parcerias, desde que a pessoa tenha 

essa sensibilidade, ou desde que a pessoa não tente deslegitimar a 
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nossa história, o ruim é quando não encontra uma pessoa assim, 

mas quando tem sensibilidade, empatia. 

Comunicadora - O Jean não se considera branco não. 

Cantora - É importante que as pessoas consigam se ver nesse 

espaço, se a mulher branca não souber o que é ser branca nessa 

sociedade é muito difícil, porque ela não percebe que tem 

privilégios, não é por direitos, mas por privilégios, reconhecer 

essa estrutura é muito importante, na entrevista de emprego isso é 

visível. 

Comunicadora - A gente também educa. Meu terapeuta, eu 

mando texto, a gente conversa, ele sempre falou que é pardo, falei 

“tá, polícia na rua não te acha pardo”. Eu acho que é muito 

importante ter representação da TV, na Psicologia, de negros, mas 

ao mesmo tempo eu fico pensando se a gente se afastar desses 

parceiros. Trabalhei numa TV, disseram que se eu apresentasse 

um programa seria racismo. Eu não perco meu tempo discutindo 

com essas pessoas, muita coisa eu fiz, não fui reconhecida. Tem 

homens, psicólogos, negros que são racistas e me silenciaram, 

tem gente que é negro e tenta me silenciar, principalmente 

homem. “Ah tem certeza? foi a sua roupa”. Tem que descontruir 

com todo mundo, não tem como viver sozinho, se tivesse. 

Cantora - Eu acho que existe limites, as pessoas estão muito bem 

politicamente definidas, você senta com feministas brancas, eu li 

trocentas feministas, você pergunta o nome não tem nenhuma 

mulher negra, nós não produzimos nada porque não tem 

disposição em ler coisas das pessoas negras. Tudo o que for 

produzir é político. Eu agora só pego mulheres e negras, será que 

elas não sabem que tem mulheres negras, tem filmes, tem tudo, 

PDF, você vai baixar. As pessoas têm lado político, aqui na 

academia ainda mais aqui na UFG, até na Música tem, lá fora ok, 

aqui dentro não assumo função de pedagoga. Disciplina de 
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gênero, a pessoa se nega a ver as coisas, ela não quer ler. Por que 

gata? Não sou sua babá. Está tudo na internet. Não querem ler 

mulheres negras, autoras negras. Lá fora a minha postura é outra, 

mas não assumo essa função aqui. 

Museóloga - Não vejo problema em ser coordenada, mas já tive 

problemas com pessoas brancas, uma delas era psicóloga, fico 

mais calada, já tive problemas em meios acadêmicos, já tive esses 

sentimentos, não pertenço a esse lugar, as pessoas falam o tempo 

todo que esse lugar não é seu, mas a luta é diária, resistência, e é 

isso. Não vejo problemas, mas desde que saiba o que falar, como 

falar, o que vou relevar e levar comigo. 

CO – Esse questionamento que foi colocado, não é no sentido de 

uma avaliação. É mais no sentido da gente colocar isso que afeta 

em jogo, porque é isso, de um modo geral a gente tem o costume 

de fazer, de racionalizar, mas falar sobre como nos afeta, o que 

nos incomoda é mais difícil. 

E aí...nesse sentido também, pensando na questão do julgamento 

dos outros, de potência diminuída, e estava em um congresso, 

trabalhos que envolviam estudantes negros nas universidades, e 

tem um estudante que disse que era difícil falar do fortalecimento, 

porque também existe um adoecimento, jovem negro precisa estar 

provando o tempo inteiro que dá conta, não basta só entrar, 

precisa provar constantemente que é bom. Como é lidar com isso? 

Vocês concordam que é preciso provar? 

Cantora - Esse processo de provar ele é cruel, pois é desonesto. 

Você está ali, estão te desqualificando o tempo inteiro. Se você 

prova 10 vezes mais te desqualificam 10 vezes mais. Teve muitas 

avaliações, cotistas com média superior ou igual. Eurocentrismo é 

o modelo maior. Essa lógica que é dada como certa é violenta. A 

violência de negar que aquilo é tão oficial, aí é o problema, não 

basta provar, que mesmo provando é mais difícil ainda porque vai 
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continuar desqualificando. É mais complexo, provar para um 

sistema que é de negação da sua intelectualidade, da sua questão 

humana, adoece, te nega, isso que nos coloca no não-lugar, nega o 

que nos somos. 

Comunicadora - Eu acho isso cansativo, mas demora um tempão 

para perceber que eles estão querendo te adoecer. Falavam, até 

professoras negras falavam que meus textos não eram bons. O 

tempo todo o conhecimento me foi negado, não tive mãe que 

pagou escola, a minha infância era junto com a minha mãe. Tenho 

mais habilidades de organizar a sala. A companheira negra acaba 

fazendo isso com a gente, quando percebi que não era problema 

meu, ela falava, eles querem isso mesmo, querem me adoecer. Eu 

fazia isso tão manipulado pelos outros, eu tenho que me policiar 

porque eu pulo, mas eu sei que o problema não é meu, o problema 

não é meu, é de uma estrutura. 

Farmacêutica 1 - Fiz trabalho em grupo, todos tiraram 10 e eu 8, e 

fui a que mais trabalhou. 

Comunicadora - Você trabalha mais e o professor vai lá e tira nota 

menor. Aí você pensa, mas porque isso? É racismo. 

Farmacêutica 1 – A mania da forma para te avaliar tem que ser da 

forma como eles passaram. O professor fala “eu passei assim, no 

slide estava assim”, e eu não posso falar com as minhas palavras. 

Socióloga - Isso é tão ruim, começamos a acreditar nessas 

mentiras, aí eu penso “ah isso não é para mim”. E quando 

consigo, atinjo uma meta, vem o processo de desacreditar, 

começa a se questionar nas próprias capacidades. É muito cruel, 

descreditar de mim mesma. 

Farmacêutica 1 - É engraçado porque tudo isso vem desde 

criança. Esses dias eu parei para pensar como eu comecei para 

aprender o alfabeto. O professor sempre dá mais atenção para 
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criança branca. Toda vida tive dificuldade por causa disso. No 

ensino médio parei um ano de estudar, voltei, área que me sentia 

excluída. O professor dizia “larga de ser burra”, “tinha que ser 

preta ne”, “já veio direto da roça”. Agora pronto, foram 

construindo aos poucos e agora tempos que desconstruir. 

Socióloga - Processo de descolonização, coloniza a nossa mente. 

Não é isso, o problema não é meu, o problema está no corpo 

institucional, nos momentos em que estou tranquila tudo flui de 

uma maneira melhor. 

Cantora - Na UFRJ, onde vou estudar, não posso entrar de 

chinela. Tem um vídeo de uma criança negra na escola, ele estava 

de castigo e jogou tudo no chão, e as diretoras brancas colocaram 

na internet. Aí falaram que era porque a criança era negra, 

agressiva. Uma exposição tão forte, ele fez o que toda criança faz. 

Aí dizem “porque tinha que ser essa criança negra”, “uma criança 

dessa aí já é marginal”. Qual corpo educado é esse? O que te 

viola, o que te nega. 

Farmacêutica 1 - E se você não tem condições é ainda pior. 

Cantora - Criança sem chinelo. 

Farmacêutica 1 - Mora na vila do plástico.  

Comunicadora - Quais são as vidas que importam ne? O avião 

caiu, todo mundo fala, toda hora está morrendo um negro e 

ninguém fala. 

Socióloga - Contradição muito grande, tem que descolonizar e se 

educar. 

Cantora - Vou ser professora, vou reproduzir com os alunos? 

Uma professora tem o modelo de dar aula dos anos 50, eu vou 

reproduzir esse modelo com os meus alunos? A grande questão é 

essa. 
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Farmacêutica 1 – O que me preocupa com a maioria dos grupos 

que está fortalecido, às vezes a pessoa pensa só em si. Estamos 

nos fortalecendo, fico feliz, mas a minha preocupação é uma ou 

duas sobressair e pisar nas outras. Eu participava de vários grupos 

e sai de todos, quando sobressaía uma pisava nas outras. É tanto 

que os grupos negros faziam isso com as quilombolas, isso me 

preocupa, quando você fala que não vai reproduzir isso, mas 

muitos reproduzem sem perceber. 

CO – Aqui temos um grupo que se preocupa muito com o outro? 

Duvidar de si mesmo é muito presente nos atendimentos, um 

processo de culpabilização de si mesmo. Como vocês lidam com 

isso? 

Comunicadora – A professora disse que eu tinha dislexia, e 

mulher negra que disse isso, toda descontruída, vai em todos os 

espaços e estava bem. Deveria me acolher e não dizer que eu 

tenho dislexia. Se tenho uma doença o problema é meu. O 

problema não é seu é dela, até entender que o problema não é seu, 

é do outro, e como respeitar o outro também. 

Ecóloga - Não é a mesma vivência ne. 

Comunicadora - A professora não fez questão de me entender. 

Farmacêutica 1 - Me preocupo como as pessoas vão agir lá na 

frente. 

Cantora - Para se sentir grande é preciso diminuir o outro, o 

professor não aceita que não dá conta, o problema nunca é dele, é 

do outro. 

CO – Trouxe essa ideia para pensar que ainda tem muitos cotistas, 

negros, que continuam achando que o problema está nele. É um 

processo de desconstrução, até passar por tudo isso. Ainda tem 

muita gente que pergunta “será que preciso de alguma coisa?”, 
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“de um remédio”? 

Cantora - Já temos uma trajetória, já compreendi o sistema. 

Farmacêutica 1 - Penso em todos que vão chegar, conto a minha 

experiência, em acolher o máximo de pessoas que conheço, eu 

sempre falo. A comunicadora faz muito isso que já percebi. 

CO – Vamos finalizar por aqui hoje, amanha às 11h, a gente se 

encontra. 
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Apêndice D 
 
Grupo Operativo 3 
 
 

Universidade Federal de Goiás 

Programa de Pós-graduação em Psicologia – Faculdade de Educação 

Grupo Operativo realizado como intervenção e investigação para o trabalho de Mestrado. 

 

 

Coordenadora do grupo: Amanda Palla 

Observadora do grupo: Anna Karollina Silva Alencar 

 

 

Grupo 3 - 08/12/2016 – 11:30 horas 

 

Duração: 1h30 

Tarefa: Circulação e troca de representações e afetos na vivência da Universidade. 

Pergunta disparadora “Como é estar nesse lugar de fortalecidas?” 
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CO – Boa tarde, ontem a gente começou conversando um pouco 

sobre o não-lugar, que tem a ver como uma forma de resistir, e 

pensando nesse não-lugar, eu também pensei no lugar. Vocês se 

colocaram e foram colocadas em um lugar de empoderamento, 

fortalecimento. Esse lugar que vocês trouxeram de serem 

mulheres que já passaram por essa experiência e da preocupação 

do que está por vir, da experiência de dar o exemplo, de certa 

forma responsabilidade e peso. Como é estar nesse lugar de 

fortalecidas? 

Socióloga - É interessante, desse peso, responsabilidade, a minha 

família ninguém acessou o ensino superior. Meu pai tem o 

ensino médio, minha mãe o fundamental. É responsabilidade, 

nós somos a primeira geração que acessa o Ensino superior, 

conquista que não é só minha, mas da minha família, 

preocupação do pai para eu não desistir. O sentimento que sinto, 

quando penso no por vir, é coisa melhor, acessar outras coisas 

que eles não conseguiram, dar um retorno pensando neles e nos 

outros que ainda não conheço. É importante essa 

representatividade, reponsabilidade da família e do 

pertencimento, não conheço mas tenho responsabilidade de 

representar. 

Farmacêutica 2 - Além da família tem a responsabilidade social. 

Da cidade de onde eu vim é bem pequena, eu precisei de 

representantes negros, da assinatura deles para estar aqui. Quero 

me formar farmacêutica negra porque lá não tem. Pessoas saem 

de Goiânia ou Brasília para Cavalcante. É responsabilidade 

grande, eu e a minha irmã somos a primeira geração a estar na 

universidade. Minha mãe me dá força, e eu tenho a 

responsabilidade de dar esse retorno. 

Socióloga - E tem aquela ideia também “meus pais não tiveram 

nem a metade”, às vezes me sinto culpada, egoísta, meu pai e 

minha mãe não tiveram nem a metade disso. Minha família se 
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esforçou o máximo para eu estar aqui. 

Farmacêutica 2 - Durante os três primeiros meses meus pais se 

juntaram, se reviraram para me manter aqui, estão confiando que 

isso vai dar certo. Porque eu estou aqui é algo sério, é educação 

superior, estão contando com a minha formação. É importante 

dar esse retorno. E isso de certa forma pesa, “será que vou dar 

conta?”, “eles estão confiando na minha capacidade, que vai dar 

certo”, “estão se esforçando qual é o meu retorno?” 

Psicóloga - Particularmente tenho uma responsabilidade muito 

grande. Para eu entrar foi um processo complexo, eu não queria 

entrar, e minha mãe fez de tudo, trabalhou o mês inteiro para ter 

folga e vir me matricular. Ela trabalha muito para isso. Quando 

falo “mãe, tá difícil”, “não dou conta”, ela fala, “não, você tem 

que tentar”, “você esta aí, o pior já conseguiu que é entrar”. Ela 

fala para eu voltar às vezes, mas sei que por dentro não quer. 

Uma coisa que sempre quis foi que os filhos formassem. Depois 

que entrei na UFG praticamente a minha família inteira veio, 

ficou uma responsabilidade, como você entrou primeiro fica essa 

responsabilidade. Porque igual a farmacêutica 2 falou, não tem 

pessoas negras que trabalham em lugar nenhum lá, trazer o 

retorno para sua cidade para o seu povo, eu quero fazer isso, 

concluir, me formar. Eu falo para o pessoal de lá, na área que eu 

estou cursando não tem psicólogo lá. A vontade é, vou formar e 

vou voltar, é um retorno. Eu sei que não é fácil, às vezes penso 

que vou desistir, mas eu sei que vai ser gratificante. 

Farmacêutica 1 - Vai comunicadora 

Comunicadora - Quero não, preguiça. 

Comunicadora - Acho que é bem isso, eu vim para a 

Universidade pensando na sociedade e não só em mim. As 

pessoas falam que eu sou boba, que eu preciso pensando no 

financeiro, mas acho que o financeiro é consequência do que a 
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gente faz. Na minha família tem muitos analfabetos e não posso 

fazer nada, isso é conflitante, o UFGInclui é um projeto que sou 

apaixonada, tem muita gente que fala que é difícil. Tem que 

fazer um documentário para ter memória. Eu cumpro a minha 

responsabilidade social, eu vejo pessoas negras, terminando o 

curso, mesmo que da minha comunidade são poucos. Tem uma 

questão das meninas casarem muito cedo e pensarem que isso 

não é para elas. 

CO – Explica para cantora o que estavam conversando. 

Cantora - Eu acho que o problema de um negro não é um 

problema dele só, mas é de todos os negros. O meu pessoal é 

político nesse sentido, às vezes o que eu estou passando, outros 

passaram, o pessoal é politico, uma coletividade, um grupo, eu 

sei o que estou trilhando. Outras pessoas já passaram por 

situações muito piores, como foi as primeiras cantoras líricas? 

Quando subo no palco lembro disso. Quando cheguei na EMAC 

todas as meninas negras alisavam o cabelo e foram mudando, 

essa responsabilidade que a gente pode não assumir, mas que a 

gente carrega. 

Farmacêutica 1 - Quando vocês falam de responsabilidade, 

quando a gente chegou, no início, você entrou por cota, era um 

asterisco, porque não tem a nota que passou. Até pelo asterisco 

senti que tinha aquele receio, a responsabilidade de estar aqui, a 

primeira da comunidade. Você conta o lado bom e por dentro 

pensa, “tomara que quando chegar aqui não passa por dores”. 

Cada um tem a sua forma de sentir, hoje tem bastante pessoas da 

comunidade aqui, que são parentes. Eu espero entrar para poder 

dizer “olha vai ter momentos de dificuldade, mas isso não quer 

dizer que é o fim”, eu conto a minha história, mas isso não me 

fez desistir. Hoje eu estou mais forte, antes não tinha bolsa, agora 

já tem tudo que nos ajuda a ficar aqui, vejo a dor como forma de 

porta). 
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incentivo. 

Cantora - Uma das coisas que faço é dizer “você conhece o 

coletivo tal?” Vai ser fortalecendo aos poucos, o espaço familiar, 

quando não tem o espaço familiar acha que o problema é dele. 

Cantora - Falando nisso, a maioria das pessoas que vem não quer 

ir no psicólogo. Mas tem isso, de quem vai ao psicólogo é louco, 

tem esse recorte, não quer subir no palco, não vê a terapia de 

outra forma. 

CO – É difícil falar que é por vocês? 

Farmacêutica 2 - Como assim? A permanência? 

CO- Quando eu pergunto desse lugar, trazem a referência do 

coletivo que estão aqui pelos outros, e vocês? É difícil falar que é 

por vocês que querem se formar? Que é um desejo individual? 

Como é dizer isso?  

Farmacêutica 1 - Quando eu pensei em desistir era quando 

carregava o peso de desistir, quando era para o outro. Agora vejo 

que é para mim. Quando me preocupava só com o outro era mais 

difícil, quando comecei a pensar em mim mudou. Pensei em 

fazer pela minha irmã, aquilo me pesava muito, porque ela foi 

muito maltratada, mas isso foi ficando um peso muito grande, e 

quando pensei em fazer por mim criei amor no que estou 

fazendo. Pensei em fazer para cuidar da minha irmã. Agora, 

antes de pensar no outro, me vejo primeiro, não deixo de amar o 

outro, mas hoje eu penso em mim, não preciso, eu quero. 

Cantora - Não é possível fazer pelo outro se não faço para mim. 

Duas situações dialogam, o pessoal e o coletivo. Primeiro que é 

meu sonho, esse sonho pode estimular outros a vir, aí a minha 

responsabilidade com o outro. Primeiro, passa pelo pessoal, mas 

tem que ser político, passa pelo outro, aí você vai para os grupos. 

Lá na UFRJ, estamos articulando o grupo de inglês instrumental, 
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mas eu passei e agora posso fazer esse grupo e fortalecer, sem o 

pessoal não trabalha o coletivo. 

CO- Como vocês se sentem assumindo que é por vocês? 

Farmacêutica 1 - Mais leve, não é uma responsabilidade tão 

grande, é no meu tempo, no meu jeito, me cobro menos. Não que 

isso não quer dizer que não tenha responsabilidade, mas a 

cobrança era tão grande que não pensava em outra coisa, preciso 

ajudar, fazer isso, aquilo, hoje não. 

Socióloga - Lembro de um texto que nós, pessoas negras, temos 

dificuldade de amar. Se é difícil amar o outro é difícil amar a 

gente mesmo. Assumir que também é nosso sonho, estar neste 

lugar, pode soar como egoísmo. Precisa entender esse lado de 

amar, se eu me amo, me aceito, preciso fazer o que eu gosto, me 

amar, mas é um processo, se amar, se compreender, vai 

construindo todos os dias, é um processo contínuo, e é lindo, eu 

acho legal, eu gosto, estou vivendo essa fase. 

Cantora - Uma coisa que é forte, passar para o outro o que eu 

tenho. Se você não tem autoestima não vê relevância de estar ali. 

Se estou nesse lugar que se vê, que maravilha, vê que é 

importante do outro. Por isso é importante fazer terapia, pensar 

nessa paz, na potência, no amor, o que vou passar para o outro. 

Comunicadora - É uma desconstrução, porque a gente não é 

acostumada também a falar de nós mesmos. Eu via as minhas 

colegas tendo uma vida diferente da minha, o mundo que quero 

conquistar é das pessoas. No fundo, estamos pela gente, eu fiz 

porque um amigo falou, faz esse curso porque é sua cara, odiei o 

tempo todo, mas estava por mim, passar pela dificuldade é por 

mim, levantar 4 horas da manhã, cumprimentar bandido para 

passar na rua e vir para a faculdade e a pessoa falando para mim 

que não sei amar? Talvez foi roubada essa afetividade, mas não 

quer dizer que não tenho amor. Estou não só por mim, mas por 
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mim primeiro, o afeto de expressar isso, chega aqui você se 

encontra. Eu preciso ter o conhecimento, essa base, todos os 

amigos dizem: você está por você. O meu psicólogo sempre fala, 

qual a dificuldade de dizer que é por você? É, gente não adianta, 

é desconstrução a vida inteira, ressignificando. No TCC falei da 

questão de representatividade, é um grupo. 

Cantora - Eu posso ser egoísta, eu tenho o direito. Eu quero 

reivindicar coisa que não tem o direito de ser, não pode ser 

contraditório, o lugar exige um discurso, seu discurso não é de 

acordo com a suas práticas, desafio, vamos por nós, mas pela 

comunidade, é difícil. 

CO – Eu acho interessante quando falam sobre a questão do 

fortalecimento, que é algo coletivo. Como é importante quando a 

farmacêutica 1 fala que o peso diminui, parece que o direito de 

estar aqui e assumir que é por vocês esbarra ou impede que seja 

também pelo coletivo, como se fosse conflitante, não pode ser as 

duas coisas? Ou ser mais por vocês? Se assumir isso, vocês vão 

estar sendo egoístas? A responsabilidade em dar o retorno está 

muito presente no discurso. Não há talvez uma cobrança tão 

explícita e nem uma cobrança diretamente de alguém, mas há 

ansiedade, há cobrança. 

Cantora - Às vezes não é tanto comunidade e família, às vezes é 

pelo ambiente acadêmico, a comunidade até perdoa, mas o 

próprio sistema não, é como se dissessem “sua egoísta, não pensa 

na comunidade”. 

Socióloga - É se respeitar também, quando assume que é pela 

gente, você se respeita, não dá conta de tudo, não temos todo 

esse poder, é importante se respeitar nesse sentido. 

Farmacêutica 1 - Quando fala no coletivo, leva no julgar do 

outro, faço para provar que sou alguém, eu tenho que dar conta, 

você se cobra pensando no outro, e isso se torna muito pesado. 
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“Quando vou formar?” Não sei, um dia eu termino, quando não 

me preocupei com a opinião do outro melhorou. Se preocupa 

muito com outro, e esquece que precisa ter tempo para você, 

saber as suas dores. Aí pararam de perguntar, então tá bom, 

comecei a levar, “estou nem aí”, e as coisas estão indo, mesmo 

quando as pessoas falam que não. 

Psicóloga - Quando eu vim pra Goiânia queria fazer Psicologia. 

Minha mãe queria Medicina ou Enfermagem. Aí comecei com 

Enfermagem, por ela, passava mal nas aulas, eu era a única que 

podia tentar, meus irmãos não podiam nem tomar injeção. 

Quando chegou um certo tempo, pensei que não conseguia mais, 

eu gostava de Enfermagem, mas não é uma coisa que escolhi. 

Depois que entrei na Psicologia, pensei, estou numa área que eu 

quero, vai existir aquela pressão, mas quando você para de olhar 

para os outros fica bem mais de boa. A minha turma falava “você 

não vai formar com a gente”? E eu dizia, “eu formando é o que 

importa”. Essa pressão, no começo me afetava, “não vou 

conseguir formar no tempo certo” e depois eu falei “vei, estou 

me matando por uma coisa, não vale a pena ir pela cabeça dos 

outros”. Os colegas falam, “ai, você pega poucas matérias” e eu 

penso “não, não vou conseguir, eu já fiz isso e não foi legal 

pegar 9 matérias”, é uma forma de testar a gente ne, é não quero 

pegar, não vou fazer o que vocês querem.  “Você tem que ser 

igual a gente”. A minha turma pega grade cheia todo semestre, 

os meninos ficam o dia inteiro na faculdade, não tenho os pais 

aqui em Goiânia, tenho que fazer a minha comida, então não 

consigo, os outros ficam cobrando e é terrível. 

CO - De onde vocês acham que vem essa cobrança? 

Farmacêutica - Da gente, da gente mesmo. 

Cantora - É todo esse processo, sistema de horários, todos falam 

que sou perfeccionista. Quando eu viajo para o Maranhão, penso 
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que não dou conta de fazer nada, desde criança né, faz isso, 

aquilo, eu quero saber como. 

Socióloga - Mérito, não seria nem uma cobrança da nossa 

comunidade, mas uma cobrança do seu curso, dos professores. 

Cantora - Esse corpo padrão, quando viajo de férias é agoniante, 

a gente não desliga. Vê como esse processo é violento? É 

estranho, como a gente é totalmente moldado para isso, temos 

que provar o tempo inteiro, as pessoas querem saber. Tem um 

discurso de negar os méritos que a gente tem, não é nosso, é 

colocado. 

Socióloga - Estou num processo de não me comparar com os 

outros, trajetórias diferentes, aquilo que não consigo, estou 

incorporando. Um processo de me respeitar, a minha trajetória é 

diferente, quando consigo identificar essas diferenças não estou 

ausentando das minhas responsabilidades, mas é importante 

ressaltar a minha trajetória. 

Cantora - Detesto discurso de mérito, sociedade desigual não tem 

mérito, tem privilégio, esse discurso de mérito é foda. 

Farmacêutica 1 - Quando eu falei que a cobrança vem de nós eu 

quis dizer que temos que parar de ser perfeccionistas, mas a 

gente se cobra muito. Precisamos nos respeitar, porque às vezes 

o outro nem está lembrando da gente e eu não preciso preocupar 

com o fulano. Agora se está querendo competir, vai sozinho, o 

importante é chegar onde eu quero. 

CO- A sensação que dá é que o tempo todo precisamos 

responder a essa demanda, e isso é algo que pesa bastante. Se 

temos que estar em um nível de excelência, ao invés de 

potencializar paralisa, ao invés de te mover, pode acontecer o 

contrário. 

Socióloga - Porque parece que nesse espaço desqualifica as 
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nossas ações. Isso vem da escola, quando chega aqui é mais 

violento, mais forte. Ia falar outra coisa, mas me perdi no 

raciocínio. O tempo inteiro essas desqualificações ne. (Pausa). 

Lembrei. A gente não se permite errar, o erro do outro é 

entendido, dentro da academia, mas o meu erro enquanto mulher 

negra, na academia não é permitido, às vezes até entende. 

Farmacêutica 1 - A frustação maior é saber, mas porque? Poderia 

ter dado conta. Dá vontade de bater na gente. 

Socióloga - Quando erra confirma tudo aquilo que o espaço fala 

de ruim da gente. 

CO- Essa sensação de não poder errar, vocês acham que é algo 

especifico de vocês, mulheres negras, ou algo comum? 

Cantora - Para gente pesa muito, quando a pessoa fala “tinha que 

ser preto”, Goulart dizia a intelectualidade é preta e não branca, 

pessoas reproduzem que não temos capacidade de inteligência. 

Fica ruim, tem que provar 10 vezes que é inteligente para o 

outro, mas tipo, passar para o mestrado, vem todo o discurso para 

te desqualificar. Pode pesar para o aluno branco, mas para a 

gente, tem toda essa estrutura que a pessoa nem percebe. Uma 

pessoa branca erra ninguém fala “tinha que ser branca”, mas 

quando uma pessoa negra erra é outra história. As pessoas 

diziam que as cotas, trazer pessoas das comunidades ia cair a 

qualidade ensino. Hoje já pode comprovar com dados, a 

Universidade para manter as cotas deve divulgar os dados dos 

cotistas, não os meus porque não entrei por cotas. 

Comunicadora - E a gente tem que provar, tirar nota alta 

Farmacêutica 1 - No enade quando eu entrei na odonto, o nome 

dos alunos de cotas não estava lá. 

Comunicadora - A matemática não era problema específico das 

cotas, a questão é o ensino. Eu lembro que fiz prova de 
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estatística, ensinava a matéria para os colegas, mas no dia que fui 

fazer a prova tirei 0. Quando o Jean traz que você não precisa 

pegar 20 matérias por semestre. O tempo é nosso, não precisa 

formar em 4 anos, tem esse discurso ne. 

Farmacêutica 2 - Outra questão, quantidade de reprovação, 

terminar no tempo estipulado é por isso, quando você sair daqui 

como as pessoas vão te olhar como profissional? 

Comunicadora - Na verdade não vão olhar isso. É claro quando 

dou oficina de turbante, mas se fosse menina branca eles 

tratariam diferente. Começam a tratar diferente quando veem o 

turbante e falam “vem aqui”. Tem processo seletivo que 

perguntam qual o meu peso, para que perguntar isso? Meu peso 

vai interferir no meu trabalho? E eu cronometrei o tempo no 

atendimento médico, o meu foi bem mais rápido, quero médicos 

negros, vão pegar em mim. 

Farmacêutica 1 - A maioria das mulheres fala das mulheres 

negras “você não pode gritar, você é forte, você é negra”. 

Cantora - No parto não aplica anestesia em mulheres negras, 

porque acham que são capazes de aguentar a dor, inclusive o 

amigo dela disse “uai, mas não é verdade”? E ela ficou chocada. 

Comunicadora – Naturalizou, tanto que precisamos ouvir e ficar 

calada. 

CO – As questões últimas que trouxeram, essa resistência tem a 

ver com a afetividade? Quando eu pergunto se é difícil, parece 

difícil vocês falarem o que sentem, assumir esse lado que é 

afetivo. 

Cantora – O racismo também nos coloca em condição de 

exceção. Aí você vai no espaço que só tem você e mais uma 

mulher negra, ela não interagiu comigo eu também não falei 

nada e fiquei esperando, foi preciso outra pessoa, um homem 
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branco para fazer a interação entre a gente. O racismo te coloca 

na situação de exceção da regra, não sabemos nem interagir com 

outro negro. O racismo é cruel, situação antagônica com o nosso 

par. 

Socióloga - Medo de mostrar os sentimentos. 

Comunicadora - Não pode falar ne, não lembro de afeto com a 

minha mãe, mas com a minha sobrinha é diferente. Não sou 

acostumada com afeto, “tenho que ser forte”, “não vou chorar, 

vou chorar em casa”. As pessoas dizem “e você quantos anos 

você tem para ficar chorando? Hoje tenho uma facilidade maior 

de chegar e abraçar, fui percebendo as afinidades. Não pode 

querer forçar com todo mundo. Isso não é meu, não vou carregar, 

tinha dores, insônia, vou ser o que eu sou, se for para ser amigo, 

tudo bem. Mas isso demora muito, demorou muito, muito. 

Cantora - Nós fomos desumanizados, condição de bicho, 

sexualidade, a mulata é boa de cama, a que vai fazer horrores. 

Quando a pessoa fala que toda negra é boa de cama já 

desumanizou. Você não tem o direito de se apaixonar, de 

escolher o seu par. Toda mulher negra é boa de cama? E se for, 

qual é o problema? Ela é obrigada? Mulher branca é para casar e 

negra para transar. A afetividade passa por tudo isso, afetividade 

fala como fomos construídas. 

Comunicadora - Sempre afirmo o que eu sou, sou ótima de cama, 

durmo bem, acordo bem. As amigas não querem pensar sobre 

isso, acham que é coisa da minha cabeça. 

Cantora - Função de pedagoga, tem que ensinar para elas, levar 

tudo prontinho, as pessoas não querem se predispor, não tem que 

dizer que isso é problema da sua cabeça. 

Comunicadora – Passei 15 anos ensinando, elas sempre falam 

que não é diferente comigo, o despertar é de cada um. Eu tenho 
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esse trabalho pedagógico, mas não tem como sempre fazer isso. 

É viver uma amizade de solidão, sei que não vão entender, não 

querem entender. Lá em casa minhas primas casaram muito 

novas e o pessoal fica nessa cobrança, “tá com mais de trinta, 

tem que casar”. Tenho uma prima com 34 anos que já é avó, E 

quando eu falo que viajo, que estudo e que elas não fazem isso 

começaram a perceber que não precisamos casar. Somos 

preteridas, os caras não querem, isso vai mudar. 

Farmacêutica 2 – Ninguém chama para ir no cinema, no 

restaurante, já fala logo, vem aqui para casa. 

Cantora – É uma construção histórica de desumanização. É uma 

violência tão grande, afetividade, emoções, é um lugar muito 

ferido. Eu só posso ser feliz se casar com homem gringo? 

“Porque você acha que preciso disso?” 

Comunicadora – Quando a mulher vai engordando nem casar 

com gringo ela pode. Se você for padrão, você casa, mas se não 

for. Na minha vida? Não sou só um corpo. Eles veem a gente 

como um corpo e se reclamamos falam “tá reclamando do que”? 

Cantora – Meu lugar de afeto passa pela minha sexualidade que 

foi construída assim. Quando um homem chega em mim eu 

ponho no teste. 

Farmacêutica 1 – Fiquei feliz que você falou no eu, porque você 

sempre fala no coletivo. Mas na realidade, a gente cria máscaras 

para enfrentar a realidade. Tem o eu que chora, confia, mas 

quando você sai não pode chorar. 
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Apêndice E 
 
Grupo Operativo 4 
 
 

Universidade Federal de Goiás 

Programa de Pós-graduação em Psicologia – Faculdade de Educação 

Grupo Operativo realizado como intervenção e investigação para o trabalho de Mestrado. 

 

Coordenadora do grupo: Amanda Palla 

Observadora do grupo: Anna Karollina Silva Alencar 

 

 

Grupo 4 - 14/12/2016 – 15:30 horas 

 

Duração: 1h30 

Tarefa: Circulação e troca de representações e afetos na vivência da Universidade. 

Pergunta disparadora: “Como vêem a própria agressividade de vocês para fora do grupo?” 
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CO – Boa tarde, estamos encaminhando para o final dos nossos 

grupos. No encontro passado falávamos sobre a dificuldade de 

falar que estou aqui por mim, ser individual e o medo disso se 

tornar egoísta, e também mais para o fim, falamos sobre a 

afetividade, essa resistência de precisar se mostrar dura o tempo 

todo, e o quanto isso tem a ver com a sexualidade. E isso 

também tem a ver com a agressividade que é recebida o tempo 

todo, em gestos, palavras, diversas formas de violência. Fico 

pensando se essa agressividade retorna para o outro? Como 

vocês veem essa agressividade voltando para quem esta de fora 

do grupo? 

Farmacêutica 1 - Então antigamente eu voltava muito essa 

agressividade, era tomou levou, acho que veio de casa, meu pai 

era assim. Tentei me autodisciplinar e hoje vejo que não é assim, 

trato a pessoa normal, quando a pessoa me trata muito mal, tento 

tratar ela muito bem, ela fica envergonhada, aí nunca mais me 

trata mal 

Comunicadora – Então, afeto é um pouco estranho, porque desde 

pequena lembro que minha mãe tratava diferente os meninos 

brancos que ela cuidava, beijava eles, a gente não. Eu sempre fui 

rotulada, que gritava muito, essa era uma forma de dizer que 

preciso de afeto, não é só outra pessoa que precisa de afeto. 

Vamos crescendo nesse universo que é renegado, você não tem o 

direito de gostar das pessoas, de ter afeto, suas amigas têm 

relacionamento e você não, suas amigas pegam e você não. Eu 

fico com um cara tem 7 anos, ele nunca me assumiu, eu também 

não quero. Quando eu tirei as tranças, ele não olhava na minha 

cara, coloquei o turbante ele passou a olhar. Teve experiências 

legais de crianças pegarem no meu cabelo e falar que é fofinho, o 

cabelo é um afeto e as pessoas não pegam no cabelo da gente, e a 

gente sempre fala para não por a mão, muitas vezes porque as 

pessoas não sabem pegar e a gente fica com medo de ser uma 
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forma agressiva, a questão do afeto é uma desconstrução, eu 

tento acolher as pessoas da melhor forma possível, mas na 

verdade a gente acolhe querendo ser acolhida. Eu acredito muito 

em energia, eu não tenho essa capacidade de tratar melhor, é 

complicado falar com pessoas que não são vistas como afeto. Eu 

posso andar de mão dada com essa pessoa na rua? Posso ser 

amiga dessa pessoa com o cabelo que ela tem? Eu sempre 

lembro que minhas amigas falavam, “nossa, mas ate acostumar 

ne”, sobre o meu cabelo, porque sempre mudava...aí ela trocou a 

cor do cabelo e eu falei “nossa, até acostumar ne”, para ela sentir 

o que a gente sente. É mais fácil arrotar na cara dos outros 

porque elas não entendem, as que passam, e mesmo assim são 

agressivas. O povo fala que o que salva é a minha risada no final, 

e eu falo não põe a mão, não pega, não fica perto. Quando eu 

trabalhava na TV o povo falava muito do meu peito, sempre 

sexualizando, sempre o corpo, não que eu era boa para fazer um 

relatório, aquilo me irritava muito. Isso me abalou 

psicologicamente, não podia abrir a perna, hoje eu já fico. Eu vi 

um discurso da Madona, ela falando ne, ah a gente não pode, 

hoje eu já uso decote, roupa curta, minha mãe não deixava. As 

pessoas têm a mania de dizer que aconteceu algo por causa da 

roupa, não porque a sociedade não presta...vou mandar para 

vocês, é muito bacana. 

Socióloga - Bom, acho que para mim, pega o lance não de ser 

agressiva, mas eu sou muito pacificadora, deixo para lá, tento 

ficar de boa, e os momentos que sou agressiva são com as 

pessoas que realmente tento afetividade e consigo expressar se 

não gosto, que algo me incomoda. Fora da minha casa eu não 

consigo, é muito ruim, acaba guardando mais para si. Às vezes as 

pessoas são agressivas comigo e eu tento relevar, mas acho que 

isso me faz mal... 

CO – Vocês acham que há medo ou ansiedade de falar sobre a 
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agressividade? 

Farmacêutica 2 - Às vezes não sei dizer, se muitas vezes o que eu 

sinto é meu ou foi passado para mim. Tem um contexto amplo, 

os nossos pais, como eles foram criados diz do que vamos 

receber. Se eles receberam agressividade vão passar para os seus 

filhos. Fica isso, não sei se é realmente meu ou hereditário, 

entendeu? Eles também têm toda uma luta, uma história, e 

também passaram por dificuldades, como nós, mas bem mais, o 

impacto era mais forte para eles, não tinham para quem recorrer, 

guardavam para si. E tudo que eles têm, bom ou ruim vão passar 

para os seus filhos, e é isso. Aí nesse contexto, eu vejo que a 

minha mãe conta que a minha vó foi muito rígida com ela, criou 

eles sozinha, aconteceu o mesmo com a minha mãe, então minha 

mãe foi muito rígida, não sei se essa rigorosidade é dela ser pai 

ou mãe. 

Psicóloga -  eu vejo que...minha mãe ensinava desde pequena, 

não deixa ninguém encostar em você, como a comunicadora 

falou, tem o carinho com o outro e não com a gente. Atualmente 

dizem que sou grossa e agressiva, eu acho que é uma coisa 

passada, se dentro de casa tenho educação baseada na 

agressividade. Meu pai falava muito palavrão, minha avó 

também, minha irmã pegou isso, ela xingou a mulher no 

postinho, e isso saiu de dentro de casa. A gente leva aquilo, 

cresce com aquilo. Eu me vejo muito agressiva com as pessoas, 

não com todas, tem coisa que não convém. Eu reajo com 

agressividade, quando eu estou passando na rua, os caras vêm 

falar coisa comigo, na frente do meu pai, falo palavrão mesmo, 

minha mãe sempre ensinava “vocês brigam”, “não caça briga, 

mas não leva desaforo pra casa”. 

Comunicadora - esses dias eu vi no facebook....nossa mas 

psicóloga é tão doce...mas pelo que ela disse é só a cara...pensei 
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gente, vou mexer não. 

Psicóloga - o ser humano só nasceu 

Ecóloga -  Bom, assim no meu caso, minha mãe foi 

rigorosamente criada pelos meus avós, e eu e meus irmãos fomos 

criados pela minha mãe sozinha, sem pai. Minha mãe rígida, 

durona, batia, brigava, é isso. Fomos criadas muito sozinhos, 

nunca tive afeto, então não sinto que sou carinhosa com as 

pessoas. Para mim quando uma pessoa vem com muito carinho, 

acho que a pessoa está com falsidade. Eu sei que também não foi 

culpa da minha mãe, porque ela tinha que deixar a gente sozinha 

para trabalhar, então a gente tinha que se virar sozinha. Eu não 

me sinto agressiva com as pessoas da rua, mas com o pessoal lá 

de casa sou considerada a chata, que briga com todo mundo e é 

isso. 

Farmacêutica 1 - eu posso te dar um abraço? 

Comunicadora - eu ia também, mas ela disse que não gosta de 

afeto. 

Ecóloga - Às vezes eu também queria chegar na minha mãe e dar 

um abraço, mas pela criação que a gente teve é estranho. Eu sei 

que não é culpa dela, nem culpa minha, mas foi a nossa forma de 

ser criada e eu não consigo demonstrar. Às vezes eu sinto tanto 

amor pela pessoa, mas não tenho aquilo de falar que ama, de 

demonstrar, essas coisas, mas não significa que eu não sinta 

amor. 

Farmacêutica 2 - Essas palavras não foram soadas no nosso 

ouvido 

Psicóloga -  Mais fácil demonstrar amor para uma pessoa que é 

de fora da sua casa do que quem é de dentro da família.  

Ecóloga - Hoje eu consigo abraçar a minha mãe, mas quando eu 
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tinha uns 10, 9, 8 anos não falava, eu pensava, será que se eu der 

um abraço ela vai ficar feliz ou vai me dar uma bronca? Às vezes 

esse afeto na infância, que prejudicou de alguma forma, esse 

afeto defasado. 

Farmacêutica 1 – É interessante que desde criança eu não tinha 

afeto. Eu não sei se já comentei mas eu fui abusada, e eu não 

tinha esse amor dentro de casa, então eu pensava que eu tinha 

que encontrar esse amor. Então eu tive muitos namorados, eu 

achava que precisava casar, namorar, achava que aquilo ia me 

suprir, e é interessante que não, e eu não tinha afeto com meu pai 

e mãe só aprendi a abraçar depois que tive um encontro em uma 

igreja. Acredito que foi uma das maiores terapias. Quando eu 

entendi isso, comecei a fazer com os meus pais. Até hoje meu pai 

tem dificuldade de abraçar, minha mãe também não era de 

abraçar, e hoje não, minha mãe criou uma confiança, desabafa. 

Eu faço com eles e não eles comigo, é um processo. Eu sei que 

minha mãe foi mãe sozinha. Meus avós expulsaram de casa, a 

maior dificuldade, casou com um alcoólatra que é meu pai. Eu 

abraço, eu sei que eles querem...eu tento fazer porque sei que 

eles não receberam. Como que a gente dá algo para alguém se a 

gente não recebeu? To vendo a diferença, eu também era assim. 

Hoje já faço o contrário, eu não grito, começo a falar baixo, todo 

mundo fala baixo, hoje não vejo mais briga, não vejo mais grito. 

Às vezes vale a pena o grupo continuar para gente continuar 

nessa área e fazer um processo em casa. Quando você começar a 

fazer isso com sua mãe ecóloga, você vai ver como é o sonho 

dela, ela também precisa disso. 

Comunicadora - É um processo, não é de uma hora para outra. 

Às vezes a gente fica pensando que vai mudar rapidamente, mas 

não vai. Vai se sentir desencorajado várias vezes. Com as minhas 

sobrinhas já é diferente, e teve uma época que eu já era velha e 

pensava, porque a gente não teve isso? Se eu não tive, porque a 
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menina vai ter? 

Farmacêutica 1 – Ciúmes né. 

Comunicadora - Não sei, taurina não sente ciúmes. Hoje entendo 

algumas coisas, não culpo tanto, igual eu culpava antes. A minha 

mãe me batia muito, eu tinha a boca roxa, as penas. A professora 

falava que ia denunciar, e ela falava então denuncia, pelo menos 

eu descanso, e isso afetava. Ela falava que não estava nem aí. 

Cada um vai achando o melhor caminho, cada um teve uma 

história, e hoje eu entendo que eu posso fazer diferente, tenho 

toda uma informação que ela não teve. Eu posso ressignificar a 

minha história. Quando eu compreendi que a surra que ela dava 

na gente foi a forma que ela aprendeu. A terapia me ajudou, 

quando eu compreendi que a surra era a forma como ela 

aprendeu. Eu sou muito igual a minha mãe. Hoje percebo e 

consigo não agir da mesma maneira, porque de fato a gente não é 

ensinado com afeto. As mulheres negras são mães solteiras, meu 

pai é muito banana, não queria casar com um homem como o 

meu pai. Minha mãe sempre foi mais manipuladora, foi a forma 

que ela achou de educar e hoje eu entendo isso, mas teve época 

que eu não entendia. E também não querendo falar demais, mas 

eu vi uma pesquisa que as crianças negras são menos ouvidas na 

sala de aula. Uma amiga negra, em escola particular, não podia 

ser a ajudante do professor porque era negra. Tem isso de ser 

ignorada na escola, de levantar o dedo e não ser notada, de ficar 

com dúvida em alguma matéria. E isso afeta também. 

Farmacêutica 1 - Eu converso em todos os lugares, mas dentro de 

aula, se eu tiver com muita dúvida anoto e só no final falo com o 

professor, tem isso também 

CO – Eu sinto que falar sobre esse assunto, a agressividade, gera 

um incômodo, uma ansiedade, o silêncio. É como se não pudesse 

assumi-la. Não quero deslegitimar o processo e a história de 
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vocês, o que já viveram enquanto mulheres e negras, porém, 

colocar no outro aquilo que é ruim da gente, não é algo 

especifico do fato de ser mulher e negra. No primeiro grupo 

falávamos na formação da universidade, era ruim a universidade. 

Depois estava na pessoa branca, e hoje na família, talvez? Como 

sair desse lugar vitimizado? Que é um lugar também histórico. 

Farmacêutica 1 - Na realidade Amanda, eu comecei a me 

estudar. O que eu gosto e não gosto, eu preciso mudar nisso, 

naquilo, fiz anotações, riscava o que mudava. Não quero repetir a 

história nos meus filhos, ser melhor no tempo de solteira, quero 

fazer diferente, fico lutando, minha lista diminuiu... 

Comunicadora - Falavam que eu falava alto, meu terapeuta falou 

“vamos treinar falar baixo”, eu não quero. Tem algumas coisas 

que é da gente, o outro fala para eu ser. Muita coisa é 

autoconhecimento, como você se conhece o outro não vai te 

atingir tanto. Eu não falava até os 18, eu não conversava, mas a 

minha essência é essa, e a gente não muda. Quando mais a gente 

se conhece, menos o outro vai te atingir. Quando você se 

conhece o outro não vai te atingir tanto. Sei quem eu sou, de 

onde vim, as coisas que eu carrego comigo e outras coisas que eu 

sei que eu não preciso. É difícil ser muito a gente, mas também 

não pode achar que o outro é muito responsável por aquilo que 

nós somos, nem sempre o outro é responsável. Eu me conheço 

tanto hoje que não me sujeito a alguma coisa, não digo o que o 

outro deve fazer...é confuso, tem hora que você quer que o outro 

seja responsável mesmo ne, e é tão difícil admitir que é você que 

é errado e não é o outro, tentar não reproduzir algo que o outro 

está reproduzindo ou ser bonequinha um do outro. Eu tento 

muito ser autêntica o máximo que puder, por mais que as pessoas 

não sejam comigo eu vou ser. A gente vai aprendendo, e vai 

ficando mais leve. Eu era muito carregada, eu fui percebendo, eu 

sou responsável pela minha felicidade e infelicidade também, e 
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assumir aquilo que você é. 

OB – Vocês conseguem perceber isso de ser responsável pela 

própria felicidade? Não deixar que o outro como protagonista do 

meu sofrimento ou da minha felicidade? 

Farmacêutica 1 – Eu acredito que sou responsável por estar feliz 

ou não, aquilo que eu acho que é bom pra mim eu acolho aquilo 

que não é eu não deixo interferir. Antes não, tudo me afetava, 

hoje eu já consigo perceber, já não deixo interferir tanto. Então 

por isso que eu me estudo, fico me perguntando o que tá bom, o 

que não está, o que preciso melhorar. Até porque não é o outro 

que vai ter ou vai conseguir ter a felicidade que eu tenho ou a 

infelicidade. Agora a única coisa que me deixa triste, é querer 

mudar algo e não conseguir, no caso da indisciplina, quando eu 

me pego dá vontade de me bater, mas não vou me machucar, mas 

a vontade é essa. É só mais em algumas áreas, as outras eu 

consigo gerir, e as que eu não consigo eu me cobro muito e isso é 

algo que me deixa chateada. 

Ecóloga - Eu acredito que cada um é responsável pela sua 

felicidade. Eu me baseio muito por uma coisa que minha mãe 

sempre falou o que a gente planta a gente colhe. Temos que 

pegar as coisas boas e não ruim, se eu percebo que algo que ela 

fez foi ruim eu não vou pegar isso para minha vida, vou tentar 

mudar nesse aspecto. 

Socióloga - Eu também acredito que eu sou agente da minha 

felicidade ou da minha infelicidade. E uma das coisas que eu 

tenho tentado buscar é não ser afetada pelas coisas. Se for coisas 

boas acolho, ruim eu não aceito, deixo de lado. Eu me cobro 

muito, a opinião do outro ainda é muito válida, e eu acho que 

isso não é o caminho. Então só eu posso fazer essa escolha, 

administrar isso, e é o que eu tenho tentado. 

Psicóloga - Antes, pouco tempo atrás, vivia muito pelo que os 
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outros falavam, vivia pros outros e não por mim. Parece que se 

eu não fizesse aquilo que o outro queria não ia ser eu. E eu sofria 

muito com isso porque eu vivia praticamente para os outros e 

não para mim. Uma tia falava muito de mim, eu tinha que ser 

oposto do que ela falava, me afetou tanto, que um dia falei foda-

se, vou ser do meu jeito. Fiquei com depressão, fiquei mal, e isso 

me afetava muito. Falei foda-se, vou ser quem eu sou, eu vou 

corrigir aquilo que eu acho errado e o que eu acho que não tem 

problema eu vou continuar, mesmo as pessoas falando. As 

pessoas falavam tal roupa não fica bem, vou parar de usar, não 

dá para viver de acordo com o que as pessoas querem que você 

seja. Eu não consigo ser feliz com o que as pessoas impõem para 

mim. Vou viver do meu jeito, vou ser quem eu sou quem eu 

quero ser e eu me senti melhor, mudou muito. Sobre 

agressividade, quando eu andava na rua se alguém mexesse eu 

ficava calada, pessoa pegava em mim, falei pera, por isso eu falo 

que sou muito agressiva, não com todo mundo mas acho que nos 

momentos necessários. Quando eu mudei pra Goiânia no ônibus, 

se alguém encostasse em mim, ficava nervosa. Não posso ficar 

calada, é feio você gritar, mas se está me atingindo, está me 

afetando eu vou falar. Antigamente eu ficava calada, as pessoas 

diziam que eu não podia falar e isso me afetava bastante. 

Ecóloga - Agressividade legal 

Brincadeiras “vem falar que você não é agressiva”? 

CO – Eu acho que a observadora usou a palavra que queria usar, 

de ser protagonista da vida de vocês, ter o bônus e ônus. É difícil 

assumir essa responsabilidade pela própria vida, pois é um 

processo que vem com o tempo e faz parte do amadurecimento. 

Alguém quer falar mais alguma coisa? 

Espero vocês aqui, na mesma sala... 
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Apêndice F 
 
Grupo Operativo 5 
 
 

Universidade Federal de Goiás 

Programa de Pós-graduação em Psicologia – Faculdade de Educação 

Grupo Operativo realizado como intervenção e investigação para o trabalho de Mestrado. 

 

Coordenadora do grupo: Amanda Palla 

Observadora do grupo: Anna Karollina Silva Alencar 

 

 

Grupo 5 - 15/12/2016 – 11:30 horas 

 

Duração: 1h30 

Tarefa: Circulação e troca de representações e afetos na vivência da Universidade. 

Pergunta disparadora: Como lidar com a agressividade? 
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CO – Bom dia, então, ontem conversamos bastante sobre 

agressividade e afetividade, e percebemos que por um lado se 

mostra a agressividade. 

Ontem a gente estava conversando sobre o lugar da 

agressividade e da passividade, será que existe alguma forma de 

lidar com isso que afeta sem ser no lugar da agressividade ou 

passividade? 

Professora - Que tipo de agressão você está falando? 

CO – Tudo o que afeta dentro da universidade, agressão, 

preconceito, o que causa sofrimento. 

Professora – Tipo, eu vou falar, por exemplo, dentro da 

universidade, tem o olhar das pessoas, a forma como elas tratam 

a gente. Por exemplo, se é uma pessoa com condição financeira 

melhor, trata com educação, quando é a gente fala só o 

necessário. Alguns professores são, eles...não dão espaço para 

gente falar, não deixam chegar. Eu tive uma experiência terrível 

com uma professora, faz trabalho com indígenas, postura de 

isolar a gente, conversa com quem quer e isola os outros alunos, 

é mais isso. 

Comunicadora -  Não tem uma receita. Quando estou de saco 

cheio acabo agredindo, às vezes eu calei, às vezes tentei 

denunciar e não consegui. Como fazer para não adoecer? Eles 

fazem para gente sofrer. Eu não consigo dizer qual o caminho 

para esse meio termo. É difícil em algumas situações, esse meio 

termo tem que ser para gente também, porque precisamos estar 

bem. Talvez o grupo ajude, se reunir, se apoiar, sozinho na 

universidade a gente consegue, mas adoece. Eu sempre falo, não 

quero viver uma universidade doente, não sei acho difícil essa 

pergunta... 

Professora - É, tipo eu mesmo, entrei aqui de uma forma, e estou 
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doente, não consigo estudar, concentrar, ter convivência com 

outras pessoas. Isso é muito forte, a gente fica guardando, e uma 

hora tem que sair, e a forma como isso sai ne. Já tive explosões 

de revolta, fui para rua, fiz manifestação, pensar no povo negro e 

quebrar o pau. A gente tem que se fortalecer, estar junto, para se 

ajudar, porque não é fácil. E depois que eu sair daqui, como a 

sociedade vai se comportar? Uma coisa que você estava falando 

de passiva ou agressiva, isso tem a ver com a criação. Pelo lado 

da história, da criação que a gente teve durante o tempo, a gente 

não é igual às outras pessoas, a gente tem a nossa ética negra. O 

que a sociedade quer que nos comportemos na ética deles, a 

gente é obrigado a se encaixar nos padrões, então é muito difícil 

isso. 

Comunicadora – O desafio é estar dentro desse espaço todo, 

colonial, você precisa fazer o que está ali, qual a melhor forma 

de estar ali e não se destruir? Se vai contra esse processo, vai 

perdendo força, como continuar forte e vencer essa etapa? Estar 

ali procurando um caminho para gente permanecer. 

Professora - Eu criei duas páginas no facebook, escrevi um livro, 

falo sobre violência na periferia, sobre violência contra mulher. 

Achei uma forma de resistência, na área que for trabalhar fazer 

uma resistência até para mudar a história. Eu tinha parado de 

escrever por conta da violência, aí você para, começa de novo. 

Escrever é uma forma de expor o que estou sentindo, de analisar 

de uma forma mais distante, até para ver como estou, se 

crescendo ou retrocedendo. A luta é todos os dias, todos os dias 

preciso reconstruir, me policiar, pensar o que fiz de errado, todos 

os dias preciso me reconstruir. 

CO – É um pouco do que estávamos conversando, sobre 

desconstrução, a questão seria, como achar um caminho? Existe 

uma questão que é histórica, não podemos mudar imediatamente, 

enquanto luta e resiste precisamos achar caminhos que a gente 
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esteja bem. É um pouco do percurso que fizemos, pensar que 

caminho é esse, agressividade, passividade, porque fico 

pensando o que essa agressividade nos faz sentir, seria um lugar 

de poder, oprimir o outro que nos oprime, o que sinto quando 

estou sendo agressiva com o outro? 

Cantora - É interessante pensar que dentro do contexto é 

importante ser considerado. Cada ação uma reação, sua ação não 

afirma um poder, mas é uma resposta. Agora pensar como 

estratégia, não posso ser passiva, se alguém me oprime posso me 

sentir revoltada, o contexto é importante, a ação diz muito da 

nossa reação 

Professora – É algo mais de defesa, igual animal, você bate ele 

avança,..igual ser humano. 

Cantora – Só engole, mas uma hora explode. Você tem direito de 

ficar puta, e se preciso você oprime. A pessoa pode ter empatia e 

pensar na atitude dela. A minha reação é diferente, com alguém 

aqui na academia que tem formação e alguém da rua que não tem 

formação. O contexto de quando está vindo, de quem está vindo. 

Se for questão política ideológica me oprimindo eu vou oprimir. 

Quando preciso usar eu uso, e não me sinto mal por isso, se não 

for assim ela não vai ter empatia por sua causa... 

Professora - Eu sei bem o que é isso. O complicado é que a 

violência muitas vezes é velada. Quando você chega no fim do 

poço, aí que as pessoas vêem o seu nível de sentimento, que 

aquilo que te fez mal e você está num momento grave. Eu 

respondi uma agressão de forma acadêmica, na mesma estrutura 

que me oprimiram, eu fui pelos meios acadêmicos, por processos 

e tudo mais. To pensando aqui gente, aiai, assim, a pessoa que 

me violentou, sentiu isso também. Então eu penso assim...o que 

eu queria falar é que quando, para se defender preciso entrar na 

linha, precisa preencher formulário, correr atrás de 
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documentação, você tem que se utilizar dessas coisas sabe? Do 

próprio sistema. Porque se a gente sair igual louca, ai você vai lá 

e faz uma merda, infelizmente você tem que procurar esse 

caminho, nossa história força a gente a fazer isso a se defender 

assim. 

Cantora - Mas o que eu mais acho interessante, a gente não pode 

usar a camisa de força do outro. O racismo não é problema 

nosso, mas do outro, tem que devolver a camisa de força para 

quem precisa usar, o racista. Ele tem que estudar, se resolver, 

dizer que a responsabilidade é essa. Não quero ser a sua 

pedagoga. Vai ler na internet, a gente traz como se fosse 

problema nosso. Eu não sou racista, racista é você, a gente tem 

que se defender sim e não achar que o problema é nosso. 

Professora - Preciso tirar a culpa, ver que não é nosso até alivia. 

CO - Essa questão que vocês falam de atuar politicamente. A 

subjetividade é construída a partir disso e é importante, não 

podemos desmerecer todo o contexto. Só que existe algo que 

afeta. O problema está no outro, mas isso nos afeta, e é nesse 

ponto que a gente quer chegar, do que afeta. O que vocês 

trouxeram foi a demanda do coletivo, e é nele que se fortalece, 

mas existe uma demanda que é individual. Ser agressivo gera 

uma violência, para o outro e para a gente também, e como é 

viver tendo que educar o outro, como é viver tendo que ser 

agressiva para poder existir? 

Professora - Isso me lembrou uma coisa que acontece muito com 

menina. Sempre uma tem que ser melhor ou destruir a outra, 

tenta tomar o lugar, chamar mais atenção, é isso. Será que para 

eu ser feliz a pessoa tem que deixar de existir? Principalmente 

onde eu moro, na quebrada, ser agressivo. Será que para mim 

existir preciso usar da agressão também? Acho que esse não é o 

caminho, não sei qual é, mas vamos achar. 
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Comunicadora - Acho que o caminho é o cuidado de si. Essa 

questão foi ensinada, as pessoas esperavam de mim uma resposta 

agressiva, ai parei de dar, ficava remoendo. Até que ponto 

preciso dar resposta pra todos e pra todo mundo? Preciso chegar 

em casa tranquila, acabei sendo. A gente fala que o outro tem 

problema, mas as vezes tem coisa nossa que não é do outro, o 

que é seu e o que é meu? É um exercício que eu faço. Será que 

preciso dar uma resposta agora? “Ah deixa pra lá”. Aprendi com 

homens que o tempo se encarrega de você encontrar a pessoa e 

dar uma resposta para ela. Igual falamos nos outros encontros, a 

gente é muito de grupo, é se você não está bem? Tem hora na 

vida que a gente vai ter que fazer sozinho, não o outro. 

Professora – Eu sempre usei roupa curta, me criei no mato. Tinha 

muita menina que me xingava. As meninas criam fake e ficam 

me mandando foto. Fiquei um ano sem facebook e isso estava 

me acabando. Eu estava pensando, será que eu existo? Não faço 

o que gosto por causa dos outros? Eu ativei o face e bloqueei 

elas. Aí eu só tenho os amigos que eu gosto. Então...nem 

sempre....a gente tem que saber a hora, até quando vou me lascar 

por causa dos outros e deixar de ser feliz? 

Cantora - Eu vejo que não usa agressividade como obrigação, 

que usa como firmeza. Quando vou para o face nem sempre 

respondo, eu bloqueio, não tenho dó, eu posto o que eu quiser. 

Limpeza gente, detox. Tirar o que não presta, se vem no meu 

perfil eu bloqueio. O facebook afeta muito. É um novo ambiente 

de militância, mas você tem que saber filtrar. Não vou brigar, 

vou excluir, ver o que é relevante. Posso falar isso num artigo 

científico, melhorar o meu lattes, vai apresentar e melhorar a sua 

vida. Nossa você é foda ne? Precisamos ver estratégias, filtrar, 

saber de fato o que você precisa, detox gente, detox. 

Comunicadora - Mas a questão que eu acho é a gente, e nós 

nessa história? Porque de fato acabamos adoecendo, mas nessa 
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história toda, eu estou bem com isso? A gente sabe desde criança 

quais são as estratégias de vencer o mundo. Agora a pec, então 

assim, como fazer pra lidar com esse desgaste? 

Cantora - Então é o detox, você precisa responder a altura. 

Comunicadora - eu também combino quando quero ganhar 

discussão. 

Cantora - Quando falo detox é cuidar de energia, fazer terapia. 

Terapia não é coisa de gente doida, fazer esporte, ioga, capoeira. 

Se você acha que precisa responder tudo isso vai adoecer. Até 

quando está de férias quer postar, não preciso ir para cama 

pensando isso. Se não você adoece mesmo. Precisamos nos 

permitir assistir besteirol, beber no bar, não precisa ser 24 horas. 

Você não vai mudar o mundo, mas você sim, ai sim, você fica 

feliz, mas a gente precisa mudar a nossa postura inclusive. 

CO – Bom gente, então fica a reflexão para a gente pensar. Às 

vezes o quanto essa postura de mulher empoderada, o quanto 

isso também é cobrado, pode encobrir o que realmente nos afeta. 

Pode fazer detox, mas será que é tão simples assim? A intenção 

do grupo não para definir, impor uma forma de ser, mas para 

refletir, pensar sobre esse caminho de responsabilidade pela 

felicidade e sofrimento. Acho que é isso que fica da experiência 

do grupo, pensar e refletir sobre esse lugar para então diminuir 

ou sair do sofrimento. Já para encaminhar, eu gostaria de saber 

de vocês como feedback, o que acharam? Como foi a experiência 

no grupo? 

Comunicadora - Acho o grupo muito importante, grupos assim 

são necessários. E a gente parar para pensar na gente, parar para 

ouvir outras histórias. Acho que foi bem válido e espero que 

traga mudanças para universidade. Estamos conversando da 

possibilidade do grupo continuar, atiçou e precisa continuar pra 

quem quiser. É bom fortalecer, porque nem sempre vou estar 
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com uma colega. Estar bem sem precisar vestir uma camisa. 

Parece que sempre precisamos vestir. Deu para construir e 

desconstruir, foi muito bacana. 

Professora - Eu penso que tinha que ter um grupo desse lá na 

Letras. Assim, eu que não acompanhei antes, mas sei da 

importância.  Deveria atingir mais pessoas, tem muita gente 

doente, isolada, precisamos alcançar essa pessoa até para ajudar, 

acho legal tipo de continuar. 

Ecóloga - A experiência foi bem legal, já tinha participado de 

outros momentos assim. Estar com pessoas que passam pela 

mesma história, é bom saber que a culpa não é nossa. Tem uma 

sociedade que nos acaba, quero que continue, muito legal, muitas 

experiências, afetos, nos encoraja mais. 

Socióloga - Eu gostei muito, foi experiência muito boa. Foi 

construído coletivamente. Ouvir outras histórias, coisas que 

posso administrar para não sofrer. Vou sentir saudade, espero 

que continue. 

Farmacêutica 2 - Gostei muito. Foi um suporte grande pra mim 

que estou no primeiro semestre, me forteleceu, eu me sinto mais 

empoderada, mais confiante. Não quero desistir do meu curso, 

vou em frente. São histórias muito parecidas e saber disso é 

muito importante. Até mesmo eu vi que houve uma aproximação 

maior, a gente conversa mais, a gente tá mais feliz...né 

comunicadora? 

CO - Bom gente, então, eu queria agradecer a vocês por terem 

participado. Acho que foi um espaço para gente refletir. E esse 

grupo pode continuar com uma nova dinâmica, um novo 

contrato, com a Anna Karollina que ficará no Espaço com vocês. 

É muito interessante um projeto para gente pensar a questão da 

coletividade e que seja um grupo que permita sentir, ser afetado. 
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Muito obrigado pela presença. 

Farmacêutica 2 - Acho que ninguém quer despedir. 

Cantora - Ter fala é ter poder. Nos filmes a fala está com o 

protagonista, nós não somos. Esse espaço permite a fala, por isso 

causou isso de posso falar, sou protagonista. Ver que tem outras 

empoderadas deixou esse quê de especial.  
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