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História do GT 

 

Fundado em 2006, o GT reúne pesquisadores com o objetivo desenvolver estudos e pesquisas sobre os 

processos de subjetivação na contemporaneidade, mapeando as condições em que são produzidos, a 

fim de fornecer subsídios teóricos e metodológicos para a criação de redes de resistência, produções de 

conhecimento e intervenções inventivas no cotidiano. A temática da subjetividade e os modos de vida 

contemporâneos que articulam os debates do GT está pautada em três eixos de investigação: 

Desinstitucionalização e Invenção do cotidiano; Redes de Resistência e ida Urbana; Cuidado em Saúde 

Mental e Clínica Transdisciplinar. Esses eixos estruturam as problemáticas presentes na experiência 

docente, clínica e institucional dos pesquisadores e estabelecem entre si diálogos que possibilitam aos 

integrantes do GT um trânsito entre as diferentes linhas de pesquisa nas quais estão inseridos. Esses 

eixos sustentam ainda a diversidade de fundamentos e de campos de estudo dos seus integrantes. 

 

Objetivos do GT 

- Desenvolver estudos e pesquisas sobre os processos de subjetivação na contemporaneidade, 
mapeando as condições em que são produzidos, a fim de fornecer subsídios teóricos e metodológicos 
para a criação de redes de resistência e intervenções inventivas no cotidiano. 

- Fortalecer a Rede Interinstitucional de pesquisadores de diversas regiões do país na perspectiva 
de ampliar a produção de conhecimentos nas temáticas afins às investigações do grupo; . 

- Otimizar a utilização dos recursos públicos de investimento em ciência e tecnologia do país, 
potencializando a realização de pesquisas análogas e favorecendo o compartilhamento de seus 
resultados e desdobramentos; 
- Constituir-se como um espaço de interlocução e produção conjunta voltado à criação de 

estratégias institucionais de enfrentamento das formas contemporâneas de controle e assujeitamento. 
 

Programação 

03.06.19 (Segunda-Feira) 

 08:30 Abertura do III Encontro do GT “Políticas de Subjetivação e Invenção no Cotidiano”  

09:00 Conferência: "Resistência e Criação - Micropolítica das Violências e Subjetivação do 
Medo no contexto da Ciência e Democracia"  

11:00 Roda de Conversa com os Coordenadores do GT - Políticas de Subjetivação e 
Invenção no Cotidiano”: histórico do grupo e atividades desenvolvidas  

Prof.ª Dr.ª Magda Dimenstein (PPgPsi - UFRN) 

Prof.ª Dr.ª Roberta Romagnoli (PPgPsi - PUCMG) 

Prof.ª Dr.ª Simone Paulon (PPgPsi - UFRGS) 

Prof. Dr. Luís Antônio Baptista (PPgPsi - UFF) 

12:30 Intervalo 

14:00 Painel 1- Diálogos sobre “Produção de conhecimento: aspectos macropolíticos e 
micropolíticos” 



O pesquisar/intervir e seu plano de forças 

Prof.ª Dr.ª Roberta Romagnoli (PPgPsi - PUCMG) 

Resistir para pesquisar. Pesquisar para resistir 

Prof.ª Dr.ª Sonia Regina Vargas Mansano (PPgPsi - UEL) e Prof.ª Dr.ª Mariana Liberato (Dep. de 

Psicologia - UFC) 

Coletivo pesquisador: que parceria epistemológica? 

Prof.ª Dr.ª Cláudia Maria Filgueiras Penido (PPgPsi - UFMG) 

16:30 Painel 2 - Diálogos sobre: “Políticas e Tramas do cotidiano” 

A cidade do anônimo: experimentações éticas  

Prof. Dr. Luís Antônio Baptista (PPgPsi - UFF), Raphael Ferreira de Ávila e Mário César 
Carvalho de Moura Candido 

Entre a letra e a vida: o que as políticas públicas (não) alcançam 

Prof.ª Dr.ª Maria Teresa Lisboa Nobre Pereira (PPgPsi - UFRN) e Prof.ª Dr.ª Irlys Alencar Firmo 

Barreira (PPgS - UFC) 

17:30 Painel 3 - Diálogos sobre “Aprisionamentos e Resistências” 

Entre o desistir e o resistir: reflexões sobre o cotidiano docente na educação superior  

Prof.ª Dr.ª Simone Paulon (PPgPsi - UFRGS) e Prof.ª Me. Ariadne Cedraz de Cerqueira 
(Faculdade de Administração e Negócios de Sergipe). 

A escala do fascismo no Brasil: implicação e enfrentamentos dos psicólogos(as) no contexto da 
profissão e da formação 

Prof. Dr. João Paulo Macedo (PPgPsi - UFPI), Prof.ª Dr.ª Candida Dantas (PPgPsi - UFRN) e 

Prof.ª Dr.ª Magda Dimenstein (PPgPsi - UFRN) 

18:30 Impressões e Ressonâncias  

Prof.ª Dr.ª Maria Elizabeth Barros de Barros (PPgPsi - UFES / GT “Subjetividade, conhecimento e 

práticas sociais”) 

 

04.06.19 (Terça-Feira) 

8:30 Reunião Interna do GT “Políticas de Subjetivação e Invenção no Cotidiano” - 
Encaminhamentos e ações do GT  

12:00 Intervalo 

14:30 Reunião Interna do GT “Políticas de Subjetivação e Invenção no Cotidiano” - 
Encaminhamentos e ações do GT  
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