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APRESENTAÇÃO

O Seminário Nacional de Psicologia e Políticas Públicas é
uma realização do Conselho Federal de Psicologia, organizado
pelo Centro de Referências Técnicas em Psicologia e Políticas
Públicas-Crepop. Para sua nona edição, realizada em 2018,
o XVII Plenário do CFP deliberou pela realização de eventos
descentralizados, em parceria com os Conselhos Regionais
de Psicologia, buscando maior abrangência, capilaridade mobilização e aproximação da categoria.
Sob o tema central “Psicologia na Defesa das Políticas
Públicas” os Seminários foram organizados como uma ação
em favor da democracia e contra o desmonte das políticas públicas. As etapas regionais se propuseram a discutir diferentes
temáticas, como: corte de recursos e desmonte das políticas
públicas, crise política, educação, laicidade, seguridade social, populações indígenas e quilombolas, questões de gênero,
raça e diversidade sexual, modos de subjetivação e resistência, todos esses, temas caros para a Psicologia e presentes no
cotidiano da atuação nas diferentes políticas públicas demarcam uma dimensão ético-política do exercício profissional.
É preciso localizar o momento histórico deste documento, para que se compreenda o contexto e a efervescência
política que regia, e ainda rege, os modos críticos e afetivos
de se posicionar diante dos fenômenos sociais, principalmente no que se referem às políticas públicas e aos direitos
humanos. Antecedido por um processo de impedimento,
2018 deve ser lembrado como um ano eleitoral de profunda
polarização política e ascensão do conservadorismo. Além
disso, sustentada em uma perspectiva neoliberal, a solução
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para os problemas econômicos do país era apresentada a
partir da drástica redução de investimentos em políticas
públicas, retirada de direitos trabalhistas e previdenciários.
Desse modo, o que tínhamos era o anúncio do aprofundamento da desigualdade e da vulnerabilidade social.
Reafirmando e respaldado no Código de Ética do Psicólogo
(CFP, 2005), que em seu Princípio III aponta que “O psicólogo
atuará com responsabilidade social, analisando crítica e historicamente a realidade política, econômica, social e cultural”,
para o CFP era imprescindível reunir especialistas para dialogar
com a categoria que atua nas políticas públicas sobre as consequências psicossociais de um cenário de redução de direitos.
Dito isso, ressaltamos a importância do contexto político,
histórico e social no nosso saber-fazer. Cabe nos questionarmos quais têm sido os efeitos do desmonte das políticas
públicas nas populações atendidas e como isso reverbera
na atuação das(os) psicólogas(os).
A defesa das políticas públicas e o enfrentamento das
desigualdades sociais fazem parte do compromisso social
da Psicologia, pois tais políticas são espaços potentes para
a garantia e o fortalecimento dos direitos humanos. Do contrário, os impactos psicossociais dos desmontes na subjetividade da população brasileira, assim como o sofrimento
político gerado pela falta de acesso aos direitos sociais ascenderão a níveis ainda maiores.
Esta publicação é o registro das participações nas conferências, mesas-redondas e palestras no IX Seminário
Nacional de Psicologia e Políticas Públicas. Agradecemos a
todas(os) as(os) profissionais que contribuíram para publicação deste documento e que buscam por meio do seu saber-fazer um compromisso ético-político com o outro e com
a realidade histórico-social. Ressaltamos a importância da
cooperação com os Conselhos Regionais de Psicologia para
o sucesso das atividades.
IX Seminário Nacional Psicologia e Políticas Públicas: Psicologia
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Evidenciamos, por fim, que as contribuições proferidas pelos especialistas são individuais e respaldam-se em
pesquisas científicas ou experiências como profissionais.
Assim, ao realizar este seminário, o CFP cumpre seu papel
de atuar na divulgação, debate e problematização de temas
relevantes para construção de política públicas que atendam às necessidades da população, também contribuindo
para a ampliação do conhecimento técnico-científico da
Psicologia como ciência e profissão.
XVII Plenário Conselho Federal de Psicologia
Texto aprovado em Plenária em 20 de setembro de 2019.
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1. PSICOLOGIA NA DEFESA
DAS POLÍTICAS PÚBLICAS
1.1 Exposição
Paulo Maldos1
Bom dia a todas e a todos.
Queria agradecer muito a oportunidade de poder fazer essa
análise com vocês. A gente faz uma provocação inicial e depois, junto com os outros colegas da mesa, faz um debate onde
vamos poder aprofundar e receber as contribuições, certamente
muito importantes, do conjunto de pessoas que está aqui e das
que também estão acompanhando de longe.
Vou fazer uma análise de conjuntura um tanto diferente do
que eu costumo e do que a gente vê por aí, que é menos cartesiana, digamos, mais tentando captar o momento histórico que vivemos. Como é um grupo de psicólogas(os), grupo
muito especial, acho que não se trata tanto de fazer uma análise como se faz para um grupo de sociólogas(os) ou movimento social, mas tentar realmente captar a essência, digamos, do que estamos vivendo e sofrendo hoje, junto com a
1 Conselheiro do CFP; membro da Comissão Nacional de Direitos Humanos/CFP;
ex-secretário nacional de Articulação Social da Secretaria-Geral da Presidência da
República; ex-diretor do Instituto Sedes Sapientiae e ex-Coordenador do Centro de
Educação Popular da mesma entidade.
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nossa sociedade e tentar, então, captar o movimento essencial, objetivo e subjetivo, que vivemos hoje no Brasil.
Vivemos uma conjuntura marcada por retrocessos nos direitos sociais, nos direitos constitucionais e na destruição das políticas públicas. Qual é o motor desse processo? O motor que
a gente vê é o ódio de classe, o mesmo ódio que gerou as ditaduras ao longo da história, mas agora não mais movendo
as engrenagens militares, mas uma outra configuração, mais
no campo ideológico, ou seja, um movimento das peças no
Congresso Nacional, no poder judiciário, na mídia, com mobilização social nas ruas e nas redes sociais.
As elites moveram essas peças para fazer o seu jogo. Existe
um acúmulo de ódio na nossa sociedade por parte das elites que vem, pelo menos, desde a Constituição de 1988. Essa
Constituição foi muito além do que era aceitável para as elites
dominantes; ela acabou se tornando uma espécie de disparador, foi o limite estabelecido pelas elites que foi ultrapassado.
Lembrem-se que a nossa Constituinte teve uma forte participação popular; todos os movimentos que lutaram contra a ditadura desembocaram na luta pela Constituinte, participaram na
própria Constituinte e na feitura da Constituição. Eram milhares
e milhares de pessoas acampando em Brasília; acompanhando as comissões e subcomissões na elaboração da nova Carta;
foram mais de mil indígenas, durante dias e dias, ao longo de
semanas, em Brasília, acompanhando comissão, subcomissão… até verem que seus direitos eram inscritos, além de muitos outros segmentos populares, segmentos que chegavam
com um milhão de assinaturas em torno de uma proposta de
direito constitucional.
Enfim, foram ultrapassados os limites que as elites esperavam
que a Constituição deveria estabelecer; os movimentos sociais
que surgiram e cresceram durante a luta contra a ditadura deixaram sua marca na Constituição e seguiram conquistando direitos e construindo políticas públicas nos governos Collor, Itamar
IX Seminário Nacional Psicologia e Políticas Públicas: Psicologia
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Franco, F.H.C., Lula e Dilma, ou seja, a partir da Constituição,
da sua promulgação, os movimentos sociais continuaram participando politicamente, aprofundando aquilo que buscaram na
Constituinte, transformando os direitos em novas políticas públicas, através de todos os governos que vieram em seguida.
A força e a legitimidade dos movimentos sociais, por um lado,
e o constrangimento e a falta de legitimidade das elites para
impor outra agenda por outro lado, fez com que se avançasse
sempre, com lentidão às vezes, com rapidez outras vezes, com
erros e com acertos, mas sempre numa tendência ascendente de
construção de direitos e políticas públicas e o ódio foi se acumulando nos espaços e na subjetividade das elites e dos seus instrumentos de poder, até que os limites de uma Presidência da
República governada por uma mulher, ex-guerrilheira, ex-presa
política, com muitas dificuldades do ponto de vista do diálogo político, do ponto de vista da articulação política, com muitas fragilidades de comunicação social e de mobilização social em torno
do seu próprio programa, criaram o cenário ideal e a justificativa
ideológica para o ataque frontal, e para o golpe parlamentar.
A Presidente Dilma, com seu estilo austero de governar, sofreu uma reação conservadora que produziu um imaginário social e uma falsa formulação, de que tirá-la de cena seria um benefício para a população. Essa foi a construção política do golpe.
O golpe parlamentar, que teve respaldo no Poder Judiciário,
nas mídias e em parte da sociedade, destapou, tirou a tampa
das represas de ódio de classe, cheias até o limite, que se liberaram como uma espécie de Usina de Itaipu com todas as
comportas abertas. E hoje, então, é esse o cenário conjuntural,
onde a destruição de direitos é diária; a destruição de políticas
públicas é diária; as propostas mais regressivas são aprovadas pelo Congresso Nacional; as decisões mais antipopulares são tomadas pelo executivo e as teses mais desumanas
são discutidas tranquilamente pelo Supremo Tribunal Federal.
Paralelo a isso, na grande mídia, esse processo é naturalizado
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pelos comentários tendenciosos, pelas reportagens manipuladas, pelos articulistas partidarizados, e nas redes sociais esse
processo é potencializado. Não há limites para a devastação;
o que, nas ditaduras, se fazia com armas, com prisão, com
tortura e com desaparecimento de pessoas, com assassinatos políticos, hoje se faz com palavras, mas o objetivo que se
tinha antes, por meio das armas e da tortura, e o que se tem
agora, com as palavras, é o mesmo: destruição de conquistas
sociais, redução do humano ao irreconhecível.
Para as elites, todos os crimes são ignorados ou perdoados,
só sofrem penalidades aqueles que foram perdedores nas lutas
intestinas da própria elite, aqueles que perderam na luta entre
seus iguais das elites, esses acabam no cárcere, mas, no geral,
os crimes são perdoados, são ignorados. Para os movimentos
populares, crimes são inventados ou atos são distorcidos para
serem punidos, a criminalização caminha a passos largos diariamente. A gente abre um WhatsApp ou entra em qualquer site
ou rede social e está lá: “Sem-terra atacado”, acampamentos ou
ocupações de décadas despejados, criminalizados, e as pessoas sem ter para onde ir e, às vezes, são duas mil famílias, sempre muitas famílias, sendo assim também na área urbana, com
os sem-teto e os acampamentos e as ocupações nas cidades.
Existe um movimento radicalmente e declaradamente antipopular em curso, isso que considero a essência do momento
atual; trata-se de um movimento sem limites no seu ímpeto
de terra arrasada. Seus protagonistas declaram sua desumanidade, com orgulho de poder praticar violências impunemente, com total liberdade, sem consequências para eles.
Assim, afirmam algo o mais torpe possível com relação à mulher, com relação à população LGBTI, com relação ao indígena, com relação ao quilombola ou às crianças de rua, à população da periferia, e com uma espécie de prazer perverso.
Existe uma espécie de gozo em exibir a violência de classe.
Parece que houve uma conexão do ódio de classe desse
IX Seminário Nacional Psicologia e Políticas Públicas: Psicologia
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último período histórico com uma espécie de lençol freático,
composto por sentimentos, ideias, preconceitos, ideologias, que
remonta aos 517 anos passados e que carrega ideias genocidas
com relação aos povos indígenas, escravocratas com relação à
população negra, preconceitos da primeira revolução industrial
com relação aos operários, machistas com relação às mulheres, autoritárias com relação aos jovens. Parece que esse lençol
freático, composto pela história das ideias da classe dominante,
se conectou com as ideias atuais das nossas elites e emergiu na
nossa conjuntura. Fluía tudo neste rio subterrâneo, no inconsciente coletivo das elites, e explodiu numa grande, não diria
“contrarrevolução”, porque a gente não viveu uma “revolução”,
mas numa espécie de “contracivilização”, explodiu tudo na grande “contracivilização”, estando em curso até os dias de hoje.
Se podemos fazer uma imagem, seria da barragem da
Samarco, de Mariana, Minas Gerais, com lama tóxica vinda do
século XVI até o século XXI e essa lama tóxica hoje está nas
redes sociais, nas mídias, move seus instrumentos no poder legislativo, é legitimada pelo poder judiciário, opera no executivo
e busca com que a verdade não seja reconhecida, a verdade
que estamos num estado de exceção, com os direitos constitucionais suspensos e as políticas públicas sendo anuladas uma
a uma, a partir do ódio de classe. Parece estar em curso, portanto, um processo catártico das elites no sentido de destinar
todas as suas ideias e práticas brutais para impor derrotas sucessivas aos setores populares, em todas as conquistas sociais
destes, desde a luta contra a ditadura e mesmo antes.
Os setores populares fizeram e fazem tentativas constantes
de se contrapor e resistir a esse processo, mas não têm tido
sucesso ou tiveram sucessos parciais, específicos, frente e esta
imensa onda contrária. Os movimentos populares nunca deixaram de lutar, é um equívoco dizer que não houve luta nesse
período, existem e existiram muitas greves e mobilizações, das
maiores que tivemos na nossa história, com manifestações nas
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capitais e no interior. Mas o momento é diferente, com um ataque que vem de todas as instâncias onde o povo, por décadas,
veio construindo passo a passo suas vitórias, pois o povo veio
construindo suas vitórias no legislativo, no executivo, mesmo
no judiciário, conquistando reconhecimento de direitos.
Então, o que temos hoje é uma perplexidade popular, não
passividade popular. Mas, como o processo é tão brutal e concatenado, contra os direitos sociais, naqueles espaços em que,
nas últimas décadas, o povo fez um percurso de conquistas, o
que a gente tem não é passividade, são lutas, tentativas de lutas,
e uma imensa perplexidade, mas nunca passividade. É como
se o povo dissesse: por aqui não adianta resistir, não adianta
resistir com os nossos antigos métodos, não adianta resistir e
lutar com as formas de luta que a gente construiu ao longo das
últimas décadas, porque são exatamente essas formas de luta
que estão sendo atacadas, ignoradas ou superadas.
O povo brasileiro, então, espera o processo “contracivilizatório” avançar para dar a sua resposta, necessariamente nova, fruto de um novo momento histórico, de um novo
ciclo de lutas que deve se abrir, com novos métodos e com
novos protagonistas.
O povo brasileiro está processando sua experiência, e vai responder a essa barbárie em curso à altura, assim que toda lama
tóxica chegar ao mar.

IX Seminário Nacional Psicologia e Políticas Públicas: Psicologia
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1.2 Exposição
Isabel Fernandes2
Bom dia.
Eu gostaria de, mais uma vez, agradecer o convite do
Conselho para estar aqui nesse espaço. Para mim é muito
caro participar de todos os debates e das discussões do
CREPOP. Eu tenho a vinculação do trabalho, uma vinculação
pessoal muito grande com os debates do CREPOP, acho, e eu
sempre digo isso, que o espaço do CREPOP não é só um espaço de pesquisa, mas é um espaço político muito importante; é um espaço de enfrentamento da categoria profissional.
E já que o convite que me foi feito foi para discutir que espaços, que possibilidades que a Psicologia tem de fazer frente a
esse desmonte das políticas sociais, das políticas públicas, eu
já adianto que o CREPOP é um espaço fundamental, eu acho,
nesse enfrentamento. Para situar a minha fala, para chegar à
Psicologia, vou retomar rapidamente algumas questões sobre
conjuntura de uma outra ótica, acho que o Conselheiro Paulo
foi muito feliz nas observações que ele fez, só vou apontar
exatamente por conta da perspectiva teórica com a qual eu
trabalho numa perspectiva mais de o porquê existe também
uma lógica estrutural de desmonte das políticas públicas que
2 Psicóloga formada pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN);
doutora em Psicologia Clínica pela Universidade de São Paulo (USP). Professora associada da UFRN e coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Psicologia.
Foi integrante da diretoria da Associação Nacional de Pesquisa e Pós-graduação
em Psicologia (Anpepp) gestão 2010-2012. Tem experiência na área de Psicologia,
com ênfase em Psicologia Social. Atua com Teoria Social Marxiana, políticas sociais, políticas da saúde e assistência social, formação e atuação de psicólogos.
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acabam por servir de berço econômico desse desmonte que
vão subsidiar a emergência desse sentimento de intolerância,
de um sentimento antipovo, um sentimento antimassa, enfim.
Vou pedir ajuda à Laura para me ajudar com esses eslaides. Eu acho que a primeira coisa, não vou me deter nessa
parte, meu objetivo aqui é discutir Psicologia, mas eu não
consigo discutir Psicologia sem falar desse contexto macroestrutural. Eu acho que a primeira coisa é entender que
todo esse movimento que a gente vê hoje não é de agora;
vem sendo gestado ainda no século passado e que faz parte
de um contexto geral da ordem do capital; essa crise que a
gente… que a gente vem justificando, inclusive uma série de
medidas econômicas, de combate à crise. O discurso que a
gente vê hoje na mídia, especialmente, apoiem, por exemplo, a reforma da previdência, a gente precisa conter os gastos e a estratégia melhor de conter os gastos é conter os gastos sociais, que são muito caros. Vamos permitir com que as
pessoas se aposentem. Do jeito que está, elas não vão conseguir se aposentar, que o funcionalismo público é o principal vilão da questão da previdência social… Tudo isso vem
no discurso que visa a justificar certas medidas econômicas
em nome de um combate à crise que se instaurou e que,
na verdade, esconde um movimento que é um movimento
característico do modo de produção capitalista, então, capitalismo e crise são sinônimos, o capitalismo opera com crises, crises mais restritas, crises mais amplas, conforme cada
evento desses, a tendência é que cada crise seja mais profunda e ela seja mais demorada, vamos dizer assim. Então, o
que acontece é que a experiência brasileira é tanto expressão dessa crise mais geral da sociabilidade do capital, como
também é reflexo de uma entre várias experiências latino
americanas que tiveram experiências de governos de centro-esquerda que sofreram uma pressão muito grande que
acabou. Essa pressão acabou por destituir estes governos
IX Seminário Nacional Psicologia e Políticas Públicas: Psicologia
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em toda a América Latina e substituir esses governos de centro-esquerda por governos conservadores, como nós vimos
ao longo dessa história. Então, o Brasil não foi exceção à
regra e o golpe também não foi uma grande surpresa para
quem acompanhou a evolução desses acontecimentos justificados também por essa crise que atribuiu a um Governo
de centro-esquerda. No caso, governo PT, a responsabilidade pela eclosão desta crise no Brasil, que os analistas mais
honestos e comprometidos sabem que, na verdade, essa
crise vem muito antes do governo petista e, na verdade, não
é uma crise brasileira, ela chega ao Brasil como rebatimento de uma crise, que é do capitalismo mundial. Obviamente,
que o Brasil traz uma série de peculiaridades que vão atribuir uma característica especial à crise no nosso país e conjuga alguns vetores que eu vejo como duas fontes principais,
que tem dois aspectos principais. O primeiro deles é que a
gente consegue identificar um primeiro elemento que é uma
desaceleração do crescimento que já vinha acontecendo há
algum tempo e em segundo, ainda no governo Lula, que se
prolonga pelo governo Dilma, são implementadas algumas
medidas econômicas, algumas medidas de ajustes que precisavam de dois elementos principais para que elas funcionassem: o primeiro era que o Brasil se mantivesse exportando suas comódites, e para isso precisava manter ou até
mesmo aumentar o preço dessas exportações, e a segunda
era manter um elevado consumo interno. Então, não sei se
vocês lembram, mas o incentivo ao consumo o incentivo ao
crédito; até mesmo os programas de transferência de renda;
o controle de taxas de juros; a isenção de impostos para carros… enfim, que nós tivemos durante alguns anos, tudo isso
foram medidas para tentar manter os brasileiros consumindo
bastante internamente. Só que essas duas medidas falharam
absurdamente: o Brasil foi o país que teve a maior queda na
exportação entre as trinta maiores economias e esse “bum”
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do consumo interno, na verdade, não aconteceu no nível em
que se esperava… então, esses dois vetores foram decisivos
na entrada do Brasil, ou seja, na “marolinha” que virou tsunami e o Brasil, finalmente, de modo infeliz, é absorvido por
essa crise. E o que acontece? A política social aparece como
principal rebatimento nas consequências da crise que chega
para o Brasil, porque o Brasil entra na crise e sobrevêm,
como o conselheiro Paulo falou, o golpe. Vem uma crise de
sustentabilidade do Governo, porque, na verdade, o governo Lula consegue manter durante a sua gestão, um pacto de
conciliação de classes que ele não consegue mais sustentar;
passa a bola para Dilma. Só que Dilma não consegue ter essa
articulação com os dois campos, com o pacto de classe que
estabelece ainda nas primeiras gestões do governo PT e esse
pacto de conciliação de classes faz água e é onde sobrevêm
o golpe e ela é destituída. Nesse momento a crise está no
seu período extremamente intenso e sobrevêm as medidas
de ajustes neoliberais com toda a sua força.
Então, que medidas são essas? São as medidas mais intensas possíveis e que cominam com a implantação imediata,
por isso que a gente vê ganhos que foram gestados durante
décadas serem cortados, serem eliminados muito rapidamente. Se a gente fizer uma análise no período do primeiro ano
do governo Temer, por exemplo, o que se perdeu em termos
de direitos sociais. Então, uma agenda que corre velozmente
com a justificativa de que é preciso uma intervenção muito
rápida e intensa para que se consiga compensar os efeitos
dessa crise e o principal alvo, um dos principais alvos, na verdade, para além de uma agenda econômica é o corte de despesas acessórias como se diz e uma despesa acessória são as
políticas sociais com o destaque para as políticas públicas.
E o que são essas políticas? É preciso que a gente entenda
que a política social é uma resposta do Estado para enfrentar
o que a gente chama de questão social. Essa questão social é
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definida como um conjunto de problemas postos pela emergência da classe trabalhadora por ocasião, da instauração do
modo de produção capitalista, no cotidiano é a manifestação
da contradição capital trabalho, ou seja, todas aquelas consequências colocadas pela emergência da classe trabalhadora no processo de pauperização da relação capital/trabalho,
ou seja, todas aquelas manifestações que sobrevêm advindas
da pobreza, certo? Então, precarização das relações de trabalho, ausência de políticas públicas… já que é o alvo do nosso
debate aqui, o trabalho dessas(es) profissionais, incluído o
psicólogo, se dá, não nessa condição estrutural, não no que
gera todas essas manifestações, mas sim, nas refrações dessa
questão social, ou seja, a política social é gestada e dentro
dela a política pública, ela é gestada para trabalhar nas franjas da questão social, nos rebatimentos da questão social e
não na sua base, na sua estrutura. Essa estrutura não é atacada no modo de produção, ela não é atacada pela política social, não é atacada pela política pública, ou seja, todo trabalho
que se faz, os psicólogos, como operadores da política, trabalham nessas franjas e o que nós fazemos com o psicólogo
trabalhando em situações, em políticas públicas que não atacam as condições que geram essa desigualdade, por exemplo. Então, essa é uma questão que a gente precisa debater
como operadores dessa política.
Pensando que essa política é gestada dentro de uma lógica que não visa eliminação da pobreza e considerando essa
agenda neoliberal que vem exatamente para restringir direitos;
para eliminar direitos, para restringir direitos, enfim, para retirar, inclusive, o papel de Estado; substituir o papel do Estado,
por exemplo, pela sociedade civil, com incentivo, com retorno triunfal das ONGs, inclusive, substituindo fortemente o estado na prestação de serviços, está aí o programa Criança Feliz,
que tinha um orçamento de 600 milhões de reais, com previsão
para chegar a um bilhão de reais em 2018, enquanto a gente
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teve corte, por exemplo, na assistência social em alguns programas de mais de oitenta por cento, como foi o caso da proteção social básica.
Existe uma mudança de foco da política social para uma
política social cada vez mais minimalista, cada vez mais focalizada em que a gente precisa comprovar a pobreza para poder
acessar essa política social, ou seja, uma política social que,
de universal ou de universalizante, ela passa a ser cada vez
mais restrita, cada vez mais focalizada, cada vez mais seletiva.
Qual é o problema disso? Os dados do Banco Mundial para o
Brasil, em 2017, mostram que até o final do ano, ou seja, até
o mês que vem, cerca de dois milhões e meio de brasileiros
vão cruzar a linha da pobreza. Nós temos aí uma população
que cada vez vai ter menos acesso à política pública e uma
população que fica cada vez mais pobre, ou seja, a gente vai
ter um número maior de pessoas desassistidas e uma política
mais restrita. Para nós, psicólogos, esse é um problema grande, porque a gente vai ter… Para nós psicólogos, não! Para
os trabalhadores das políticas públicas, porque nós vamos ter
uma demanda muito maior de pessoas em políticas públicas
mais precarizadas. E a lógica da política não é mais uma política pública voltada para as pessoas em situação de pobreza.
Ainda que, por exemplo, o SUS, seja uma política universal,
nós sabemos claramente que ela não é uma política universal
na sua operacionalização; ela não é uma política universal.
Pensemos aqui quantos de nós ou de conhecidos nossos
que acessam exclusivamente o SUS, por exemplo. E o discurso agora é retirar as pessoas da situação de pobreza extrema.
Ou seja, o foco agora é o trabalho voltado para os mais pobres
dentre os pobres. Há agora uma lógica de combate exclusivo à
fome e não mais a garantia de mínimos sociais, como já se discutiu ainda nos movimentos sociais da década de oitenta, que
culminaram com a Constituição de 1988, e com a garantia dos
mínimos sociais garantidos lá na Constituição.
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E a segunda consequência importante, que o Conselheiro
Paulo falou com muita propriedade, é a substituição de um
Estado de bem-estar social que, embora nunca tenha havido no Brasil, a gente sempre defendeu os seus princípios,
certo? E a gente defende isso pela lógica da defesa intransigente dos direitos humanos por um Estado Penal, um Estado
que, cada vez mais, criminaliza a pobreza. É o Estado que
faz com que cada vez mais surja um forte sentimento antipovo, antimassa, racista, discriminador, punitivo, que faz com
que se possa ir a público dizer que “bandido bom é bandido
morto” e você seja aplaudido por conta disso; que faz a justiça com as próprias mãos, fazendo disso é uma coisa legitima.
Enfim, coisas desse tipo, que a gente começa a naturalizar. Ou
seja, se perde totalmente os princípios do que é o humano.
Esse é um elemento que é extremamente preocupante,
principalmente quando a gente vai trabalhar com política pública. Afinal de contas, quais são os princípios que passam
a reger a sociabilidade? Então, esse é um elemento extremamente importante e que está por trás hoje da discussão
da política social nesse modo de produção que eu chamo
atualmente de capital barbárie. E como a gente discute a
Psicologia nesse cenário? Primeiro, quem é o alvo da política social hoje? A gente tem aí a população mais tradicional
que a gente conhece, que é uma população ligada à ruralidade, povos e comunidades tradicionais, quilombolas, ciganos,
indígenas, refugiados, população em situação de rua, jovens,
adolescentes em conflito com a lei, pobres extremos, enfim…
população negra, LGBT… Mas a gente tem uma nova população que é uma população que, anteriormente, não era usuária tradicional da política pública, que é a população, que, por
exemplo, no Rio de Janeiro, passou a residir na rua, porque é
uma população que saiu do mercado de trabalho e não conseguiu mais se inserir; pessoas, inclusive, com formação graduada. Então, esses novos pobres só fazem aumentar e fazer
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com que a característica dessa população seja cada vez mais
diversificada.
Então, cabe aos psicólogos uma demanda agora que é extremamente variada e que é um desafio para os profissionais que estão na ponta das redes, das diversas redes que
compõem as políticas públicas. E os profissionais continuam trabalhando nessas franjas da questão social, ou seja, na
operação, no cotidiano da política pública, nas condições extremamente difíceis que compõem, que caracterizam esse
trabalho. Na verdade, nessa lógica de uma assistencialização
cada vez mais minimalista, focalizada, pontual, com discursos como da intersetorialidade não se sustentam mais, porque é um grande desafio falar de intersetorialidade quando a
gente tem políticas que estão cada vez mais fragilizadas.
Eu acho que o discurso da assistência social que, cujo financiamento, se se mantiver dessa forma, nós não teremos assistência social mais. Então, falar de intersetorialidade, falar de
rede é inútil nesse momento, pelo menos, eu acho que a luta
agora é para tentar manter, pelo menos, a política pública. E
existe uma pressão, inclusive, para um retorno à psicologização
de problemas sociais ao papel da(o) psicóloga(o) como pacificadora(or), como controladora(or), como rotuladora(or) e
como, de uma certa forma, um auxílio à criminalização da pobreza. Então, há um lugar da(o) psicóloga(o) como um suporte
para esse novo modelo de Estado, para esse retorno a esse estado extremamente conservador, criminalizador, tutelar, enfim…
E a Psicologia, a gente sabe que a ela tem uma conta histórica para pagar. Ela já ajudou muito em processos de tortura,
a gente sabe disso. Inclusive, a Psicologia brasileira tem uma
história que a gente tem essa dívida e é preciso que a gente
tenha cuidado, porque ainda hoje somos convocados e muitos de nós ainda faz isso: práticas socioeducativas que são institucionalizantes, que são normatizadoras.
Sabemos que não somos só uma Psicologia e temos relatos
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disso, seja porque muitos de nós acreditamos nessas práticas,
seja porque nós somos forçados de alguma forma a fazê-las e
não conseguimos espaços ou não frequentamos espaços que
debatam e que nos deem suporte para que a gente faça frente
a essas outras posturas nesses serviços públicos, porque esses
serviços agora, principalmente, com essas novas formas de
desregulamentação das relações trabalhistas, nós temos uma
nova forma de precarização do trabalho, que é o trabalho por
hora. E cada vez mais nós temos formas de sermos coagidos
a fazer o que se espera que nós façamos, e não o que a gente
acredita que deve fazer. Então, são elementos de contexto que
eu acho que nós vamos precisar trabalhar para além do que é
a Psicologia como ciência e como profissão, e são elementos
que eu acredito que são de contexto e que a Psicologia vai precisar fazer enfrentamento com relação a isso também. E nós
psicólogos somos convocados a atuar como mão de ferro do
Estado. Vejam aí coisas, temas que são extremamente complexos, como, por exemplo, exame criminológico, avaliação
para progressão de pena, depoimentos sem dano, parecer social, coisas que são extremamente polêmicas que cabem aos
psicólogos responderem, inclusive, para decidir se a pessoa
vai ser livre ou se não vai ser livre. São coisas extremamente
complexas e que a gente acaba ou por não ter forças, porque
você está numa situação em que você é coagido, — no sistema prisional, a pressão é extremamente grande. Existem relatos de profissionais que trabalham dentro do sistema prisional
que estão com presos com o agente penitenciário do lado, armado, o profissional trabalha nesse tipo de situação e a gente
termina agindo como mão de ferro do Estado mesmo. Então,
como a gente pode se organizar para fazer frente a essas situações? Então, não se trata apenas de uma questão pessoal, se
trata de uma questão da categoria mesmo, como que a categoria pode se organizar para discutir mais amplamente essas
questões. Ou seja, é uma questão da categoria, mas é uma
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questão do contexto mais amplo também, a gente tem um
contexto que tem forçado as profissões de uma forma geral a
entrar nessa onda que é uma onda extremamente criminalizadora e punitiva. Então, para além da Psicologia é preciso discutir essas práticas no âmbito da sociedade como um todo, e
as perspectivas que escapam a esta lógica são extremamente,
sofrem, digamos, muita resistência.
Psicólogos são ameaçados de morte, são demitidos… Estou
falando de coisas que eu vejo… de psicólogos que precisam
sair de serviços, porque são ameaçados de morte, porque pensam diferente, porque eles não fazem o que o seu gestor quer,
o que o prefeito do município quer, ou porque o prefeito acha
que ele vai querer concorrer a um cargo público, porque ele
é muito legal e a comunidade gosta dele. Então, ele se sente
ameaçado, coisas do tipo. E pensando do ponto de vista da
profissão, sabemos que não há um projeto ético-político que
seja a bandeira da profissão, um único projeto ético e político.
A Psicologia é uma categoria em disputa. Nós, aqui, acredito que, principalmente, quem está dentro do CREPOP, quem
trabalha com políticas públicas acredita, tem algumas premissas para o trabalho. Mas nós não somos homogêneos. A gente
tem uma série de colegas que têm questões teóricas, epistemológicas, metodológicas que são muito questionáveis na
minha avaliação, que defendem modelos de sociedade, que,
não necessariamente são os modelos que nós defendemos. E
essa Psicologia, essas psicologias têm projetos societários que
estão disputando com os nossos.
E a práxis da(o) psicóloga(o) nesse contexto como fica?
Eu penso o seguinte, a meu ver, a práxis, necessariamente,
precisa transformar a sociedade e a natureza obviamente ao
mesmo tempo que nos transforma. Então, eu acho que a práxis é uma coisa que é uma via de mão dupla. Então espaços
de discussão teórica só são importantes se eles tiverem uma
interação com a prática.
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Então, essa coisa de ficar só na discussão acadêmica ou
só uma discussão prática, eles acabam se perdendo no vazio.
Então, necessariamente, essa articulação para mim é imprescindível. A práxis diz também de uma finalidade que é de um
fim que não está dado. Então, é uma coisa que está por construir. Por isso que eu acho que espaços como esses, espaços
como os que vão existir à tarde, eu acho que eles são extremamente importantes para se pensar nessas possibilidades.
E, portanto, eu acho que práxis envolve ação, e na concepção
do que nós discutimos aqui, eu acho que envolve ação política. Eu acho que envolve ação de resistência. Eu acho que envolve ação de organização, envolve ação de militância. Não
digo, necessariamente, de política partidária, mas também,
enfim… necessariamente, eu acho que envolve coletivos. E o
que nos é possível como profissional em tempos de capital-barbárie. Eu trago aqui um trecho de um marxista chamado
Ivan Mesarus, que eu acho que, independentemente dessas
perspectivas teóricas e desses projetos societários em disputa no campo da Psicologia, eu acho que existe um elemento
que pode nos unir e que pode constituir a base da construção de algo que a gente possa defender. Então, ele pensa o
seguinte: enquanto nós estivermos nessa sociedade que criminaliza a pobreza, que criminaliza as pessoas pelo seu tom
de pele, pela sua condição socioeconômica, pela sua orientação sexual; enquanto o livre desenvolvimento das individualidades estiver distante como está, nós precisamos atuar
na defesa intransigente de uma cultura de direitos humanos.
Então, a base, o mote da Psicologia precisa ser, pelo menos,
na minha percepção, uma cultura de defesa intransigente dos
direitos humanos, sem perder de vista, obviamente, um projeto emancipatório. A gente precisa lutar por uma sociedade,
em que as pessoas, em que os homens não explorem uns aos
outros, mas que eles se vejam como iguais. Então, mesmo
que existam divergências teóricas é preciso que se lute, que
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se defenda eminentemente os direitos humanos. Que se defenda eminentemente os direitos sociais. É essa perspectiva, é
esse o caminho que eu consigo enxergar, pelo menos, para o
campo da Psicologia, independentemente desses projetos societários. Talvez, algo da Psicologia fique de fora ainda.
Mas eu acho que se a gente pensa nessa defesa dos direitos
humanos e dos direitos sociais, eu acho que a gente consegue
unir, eu acho que a gente consegue, pelo menos, uma unidade na diversidade. E aqui elementos envolveriam essa construção de uma práxis comprometida com a defesa dos direitos humanos. É óbvio que a gente precisa de uma análise de
contexto histórico. Eu acho que o Paulo mostrou isso. Eu acho
que eu mostrei um pouco disso. Acho que a gente mostrou
um pouco dessas condições políticas, institucionais. Eu acho
que a gente não pode fechar os olhos para isso. Eu acho que
essas coisas constituem limites, mas também constituem possibilidades de a gente encontrar fissuras nesses campos, de a
gente procurar brechas para conseguir implantar projetos alternativos, obviamente, inclui as iniciativas pessoais, certo? É
possível que a gente precise buscar se organizar. A gente precisa procurar se aproximar dessas discussões e, sem dúvida,
a organização da profissão, e eu acho que a organização da
profissão, os espaços são esses. Eu acho que o Conselho tem
um papel decisivo e tem promovido espaços, tem promovido
muitos espaços para que esses debates aconteçam. Então, eu
acho que estar nesses espaços é essencial, inclusive, para potencializar as nossas ações e para a gente perceber que nós
não estamos sozinhos, porque o cotidiano do trabalho é tão
pouco potente diante de tantos revezes que a gente encontra,
que discutir alternativas, estar com os outros e construir estratégias conjuntamente… eu acho que é um elemento extremamente importante. E quem sabe pensar na construção desse
projeto ético-político, na defesa desses direitos humanos. Que
a gente sabe que a gente não vai, nós sabemos que nós não
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vamos acordar uma única abordagem teórico-metodológica;
a Psicologia nunca vai conseguir ter consenso em uma abordagem teórico-metodológica; sabemos que não vai ser toda e
qualquer psicologia, com certeza.
Sabemos que existe uma ideologia predominante que a
gente precisa fazer frente como cidadãos antes de sermos psicólogos; sabemos que existe uma dimensão ética e uma dimensão política na nossa ação, é preciso atentar, ter sempre
no horizonte a serviço de quem está à nossa prática. Quando
eu falo em dimensão política, não falo em dimensão político-partidária. Eu falo exatamente de uma reflexão acerca de a
quem nós servimos. Se somos trabalhadores da política pública, nós estamos servindo a quem? Estamos servindo ao
Estado, lembrando que esse Estado é um Estado neoliberal;
é um Estado que não está visando a eliminação da pobreza;
ele não está visando a garantia de direitos sociais, especialmente no momento atual. Então, a serviço de quem nós trabalhamos? E essa reflexão vai se dar exatamente por meio
dessa práxis, que é a reflexão cotidiana sobre a nossa prática. Eu não vejo outro caminho para Psicologia ou para qualquer outra profissão que esteja no campo da política pública
e, principalmente, a Psicologia, que é um campo tão cheio de
diversidade, que não comece por aí e é imprescindível que
a gente compreenda as determinações desse cenário, não
é mais tempo de ingenuidade, então, a Psicologia precisa se
organizar, se manter organizada e elevar seu nível de organização e, principalmente, se organizar não só mais como categoria, mas também se organizar dentro de outros campos,
com outras categorias profissionais em direção a um projeto societário mais amplo. Eu acho que se começa por aqui,
mas se a gente entende que esse contexto macro-estrutural é
um contexto que, realmente, está se agravando em um nível
que tem engessado de forma significativa o nosso trabalho,
as nossas ações em defesa dessas garantias, desses direitos
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sociais e desses direitos humanos, é preciso que a gente saia
da Psicologia; amplie essa organização da Psicologia com outros cenários, com outros grupos, com outros movimentos,
seja de outras profissões, seja de outros campos. E discutir
a possibilidade desse projeto ético-político é ter essa análise
muito clara, porque é essa análise que vai nos dizer quais são
esses limites e, principalmente, esses limites do nosso trabalho, esses limites do nosso contexto, o que esses limites nos
colocam e como que a gente pode enfrentar esses limites e
que respostas nós estamos dando para essa conjuntura, nós
estamos servindo essa conjuntura, nós estamos respondendo essa conjuntura de que forma? Que respostas técnicas nós
temos dado? Que respostas políticas nós temos dado para
esse cenário muito mais amplo? Porque durante muito tempo,
a história da Psicologia mostra que, durante muito tempo, nós
servimos a um grupo, a uma elite. Então, muito mais recentemente na história da Psicologia, nós começamos a pensar
efetivamente e a defender um outro projeto político. Então,
somos relativamente jovens na defesa de um projeto de classe e de uma classe que não era uma classe dominante e eu
acho que nós avançamos muito nessa direção, precisamos
continuar avançando. Então, para finalizar, eu só queria deixar
essa mensagem que diz, nós nos pedimos com insistência,
nunca digam: “Isso é natural”, diante dos acontecimentos de
cada dia, numa época em que corre o sangue, em que o arbitrário tem força de lei, em que a humanidade se desumaniza… Não diga nunca “Isso é natural”, a fim de que nada passe
por imutável. Obrigada.

IX Seminário Nacional Psicologia e Políticas Públicas: Psicologia
Na Defesa Das Políticas Públicas - ETAPA NACIONAL

29

ISBN 978-65-86540-39-0

9 786586 540390

