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Introdução 

Este trabalho apresenta resultados parciais das pesquisas “Laço social, modos de 

subjetivação e educação: desafios contemporâneos'' e “Sofrimento Sociais: questões 

teóricas e desafios clínicos” que são desenvolvidas a partir de uma parceria 

interinstitucional estabelecida entre UNIRIO e UFRJ. Sob o modelo de pesquisa-

intervenção, realizamos em 2021 rodas de escuta virtuais com jovens de um curso pré-

vestibular social na cidade do Rio de Janeiro. 

O curso preparatório é formado por pessoas de baixo poder aquisitivo, em sua 

maioria na faixa etária de 17 a 20 anos e residentes em uma comunidade da Zona Oeste 

do Rio de Janeiro, que sonham em ingressar num curso de ensino superior. O projeto, 

buscando atender às necessidades sanitárias do momento, transferiu suas atividades 

presenciais para a modalidade remota. Contudo, as condições de isolamento social e 

segurança sanitária são muito desiguais, e, para grande parte dos participantes da roda, a 

realidade é a do imperativo do trabalho presencial e precarizado como meio de sustento. 

Metodologia 

Como ancoragem do nosso trabalho, utilizamos a metodologia descrita por Jorge 

Broide e Emília Broide no texto “Notas para um trabalho grupal” (2016). Primeiramente, 

dividimos nossa equipe em duas funções: coordenadoras e cronistas. As coordenadoras 

ficavam mais atentas ao manejo com os participantes da roda, enquanto as cronistas se 

responsabilizavam pela narrativa do encontro. Porém, Broide e Broide ressaltam: “mesmo 

que a instituição designe alguns técnicos como coordenadores de grupo, essa função se 

forja no fazer grupal” (2016, p. 52), ou seja, a posição de coordenação não deve ficar 

cristalizada. Os cronistas, por sua vez, não têm a função de descrever todos os detalhes 

da roda, mas o movimento de circulação da palavra do grupo, levando em conta a 



transferência e a contratransferência. Assim, a crônica terá o aspecto pessoal do cronista 

e será ferramenta de trabalho. 

 Conceitos também importantes foram o de tarefa e pré-tarefa, na qual, o primeiro 

é a direção e a razão do trabalho no grupo: a circulação da palavra. A pré-tarefa seria tudo 

que impede a realização da tarefa, cabendo às coordenadoras trabalharem para retornar à 

tarefa e fazer dela o motor da roda. Mais um aspecto importante é o contrato ou enquadre, 

pelo qual, deve-se deixar claro os combinados frente à instituição, estabelecendo um 

espaço de confiança (BROIDE e BROIDE, 2016). 

Vale ressaltar que a aplicação desta metodologia em um ambiente virtual foi um 

grande desafio, em que tanto os problemas quanto as apostas foram se dando ao longo do 

trabalho. Em um primeiro momento, as câmeras e os microfones desligados nos levaram 

a refletir se uma roda seria possível. Inclusive, houve rodas em que a palavra não circulou, 

com apenas poucas alunas utilizando os microfones. 

Contudo, identificamos que, apesar dos alunos não ligarem os microfones, 

estavam presentes, já que muitos escreviam no chat da plataforma virtual. Então, 

percebida sua importância na dinâmica das rodas, começamos a fazer circular a palavra 

na forma escrita, trazendo ao chat palavras presentes na roda anterior, o que demonstrava 

a nossa posição de escuta e reconhecimento. Essa aposta mostrou-se eficaz, exigindo-nos 

atenção tanto ao que se falava, quanto ao que se escrevia.  

Construção de um espaço de escuta 

Para pensar na oferta de um espaço de fala e de escuta nesse contexto, acreditamos 

ser necessário partir de uma psicanálise implicada com o contexto sociopolítico, como 

aponta Miriam Debieux Rosa (2013), buscando compreender as redes de alienação e 

silenciamento que operam sobre os jovens, reconhecendo a articulação da psicanálise com 

a educação e a política. Quando a escuta psi opera de forma implicada, é possível realizar 

um trabalho de desnaturalização que pode descristalizar algumas posições subjetivas 

marcadas pela condição de inadequação, que se concretizam e ganham visibilidade a 

partir de rótulos que determinam lugares sociais, tais como: empregado, pobre, favelado, 

etc.  

Desta forma, de acordo com Teresa Carreteiro, “aqueles que vivenciam o peso 

social da posição de ‘indivíduos por falta’ têm mais possibilidades de experimentar o 



sofrimento social, que deixa marcas psíquicas com pouca ou nenhuma visibilidade social” 

(2003, p. 59). Portanto, a banalização desse tipo de violência produz sofrimentos que 

deixam marcas, feridas narcísicas capazes de imprimir traços (CARRETEIRO, 2003) 

invisíveis e invisibilizados que precisam ser escutados, legitimados e elaborados.  

Embora social, esse sofrimento é frequentemente vivido a partir de uma lógica 

individualista, própria do contexto neoliberal, que transfere para os sujeitos a 

responsabilidade exclusiva por sua condição de vida, invisibilizando todas as estruturas 

de exclusão que operam para que isso ocorra. Há uma lógica de não reconhecimento, ou 

de recusa de reconhecimento, que opera um silenciamento e empurra os sujeitos para um 

não-lugar, fazendo com que o sofrimento causado pelas desigualdades sociais encontre 

expressão na forma de sentimentos de culpa, vergonha e humilhação, como aponta 

Carreteiro (2003).  A ocorrência contínua e repetida dessa recusa de reconhecimento pode 

configurar a vivência do sofrimento como uma experiência da ordem do traumático 

(KLAUTAU, 2017). 

Neste contexto, a partir de uma associação livre coletivizada, buscamos a 

possibilidade de elaboração coletiva e compartilhada das situações vividas e a reinserção 

desses estudantes na cena social que os rodeia com alterações do campo simbólico. Nosso 

objetivo, portanto, é tornar visível essas questões que normalmente são invisíveis e 

inaudíveis, entendendo que “este é um primeiro passo indispensável para qualquer 

estratégia de mudança de sua posição no mundo” (KLAUTAU, 2017, p.119). 

Assim, nosso trabalho passa a ser clínico quando se tem a possibilidade de se fiar 

no outro: é quando o falar é possibilitado, quando há identificação entre os pares e a partir 

disso, há o compartilhamento de suas histórias pessoais. Sobretudo, quando o cansaço 

entrou na roda, foi possível observar a articulação entre o mal-estar descrito pelos alunos 

e os impasses na educação.  

Fonte de cansaço e mal-estar entre os jovens, a demanda por produtividade e 

autonomia por parte da sociedade neoliberal contemporânea contribui para uma pressão 

de ordem interna. Objetivando alto desempenho, boa imagem e realização, o “sujeito do 

desempenho” (HAN, 2015, p. 102) explora a si mesmo de forma voluntária até sua fadiga, 

exigindo-se e colocando-se à disposição de uma rotina de cansaço (HAN, 2015).  

O sucesso ou o fracasso é atribuído exclusivamente ao indivíduo (DUNKER, 

2020). Neste sentido, verifica-se no campo da educação que, se o êxito pretendido é 



obtido, decorre do mérito; se não o obtém ou não se enquadra no padrão dominante, 

haveria uma insuficiência individual, que pode levar ao desenquadre social, autoexclusão, 

e/ou à patologização. 

  Por exemplo, uma aluna que disse ter falhado duas vezes, pois considera que não 

estuda e não trabalha. Segundo a discente, “muita gente te olha torto, te julga, fala que 

você é um vagabundo”. Nessa mesma roda, outro aluno disse que às vezes pensa não ser 

tão produtivo quanto deveria ser, e que mesmo quando faz, ainda sente que não fez. Essas 

falas demonstram que, embora estudem em um curso todas as noites, ainda se sentem 

insuficientes. 

Não obstante a civilização seja garantidora de proteção e desenvolvimento, ela 

fomenta males psíquicos, angústia e ansiedade (FREUD, [1930] 2011), o que se observa 

no mal-estar experimentado pelos jovens. Relatos de angústia, cansaço, medo e 

insegurança são expressões encontradas em grande número, o que pode ser analisado 

como um sintoma de mal-estar na sociedade.  

Durante as rodas, nos confrontamos com a nova configuração dos laços sociais: 

momentos de fala e silêncio, câmeras e microfones dificilmente ligados, telas sem 

imagens revelavam a perda nas relações pela virtualidade e o esgarçamento dos laços 

sociais construídos a partir das relações horizontais baseadas na identificação entre 

aqueles que compartilham do mesmo ideal (COUTINHO E ANDRADE, 2017). 

  Nesta turma, o contexto sociopolítico agregado à vulnerabilidade dos alunos 

diante da rotina que conjugava trabalho, aulas virtuais e estudo, além da pandemia, 

refletia-se na forma de mal-estar, ansiedade e cansaço. No dia não havia tempo para 

descanso e a ansiedade, como eles mesmos nomeavam, era presente diante da insegurança 

se haveria ENEM, da aprovação, da aprendizagem no método remoto, o que se vincula 

diretamente à preocupação com a produtividade e a autonomia esperada do aluno.  

Conclusão 

Assim, neste contexto que fomenta o mal-estar entre os jovens estudantes, os 

dispositivos grupais de escuta são fundamentais para que os jovens possam compartilhar 

o sofrimento, tê-lo reconhecido, escutado e ressignificado.  É um espaço para “falarem 

de si, do outro e pelo outro”, através de mecanismos de identificação e projeção. O mal-

estar e o sofrimento psíquico apresentados pelos jovens merecem atenção como um 



problema social, uma possível resposta à demanda por resultados, uma reação às 

expectativas criadas e geradas em torno deles, cabendo utilizar as rodas de conversa e de 

escuta psicanalítica como forma de elaboração desse mal-estar em um espaço de partilha, 

troca, reconhecimento e ressignificação de questões que se apresentam no coletivo, 

refletindo a vulnerabilidade e o desamparo do jovem intensificado no período da 

pandemia.  
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