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Resumo: O workshop aborda o estudo da subjetividade no campo da saúde mental e tem como 
objetivo introduzir os princípios da metodologia construtivo-interpretativa. Os dinamizadores são 
constituintes do grupo de pesquisa “Subjetividade, desenvolvimento subjetivo e ética do sujeito: 
alternativas à patologização da vida”, conduzido a partir do Centro Universitário de Brasília no Distrito 
Federal. O contexto da discussão proposta se remete aos desafios da reforma psiquiátrica brasileira, 
com ênfase nos processos de institucionalização presentes nos serviços substitutivos de saúde mental, 
bem como em possíveis alternativas voltadas para o desenvolvimento subjetivo das pessoas e 
instituições envolvidas nesse campo. A atividade será fundamentada pela obra de González Rey, que 
defende a unidade entre teoria da subjetividade, epistemologia qualitativa e metodologia construtivo-
interpretativa. Especial ênfase será dada no papel do diálogo e da construção interpretativa para 
favorecer uma ética do sujeito na pesquisa qualitativa. A partir dessa perspectiva, a pesquisa visa à 
produção de modelos teóricos capazes de gerar inteligibilidade sobre dimensões da realidade que não 
são evidentes a partir da observação direta. A teoria representa um sistema aberto de conceitos 
articulados, que ganham vida na construção interpretativa do pesquisador sobre o que se está 
estudando. O método, por sua vez, abandona sua abstração e padronização universal, permitindo que 
o pesquisador organize suas próprias questões e reflexões no decorrer da pesquisa. A dinâmica 
proposta consistirá em uma exposição teórica e dialogada sobre os temas propostos, discussões em 
grupo e construção coletiva de indicadores a partir de trechos de informação de pesquisas realizadas. 
Espera-se que ao final da atividade proposta os participantes sejam capazes de compreender os 
princípios do método construtivo-interpretativo e da teoria da subjetividade a fim de auxiliar em 
pesquisas futuras. 
 

Palavras-Chave: Diálogo, subjetividade, sujeito, saúde mental, metodologia construtivo-
interpretativa. 

 

Recursos Necessários: Sala com vídeo projetor para apresentação de slides e cadeiras/carteira móveis 
para diferentes configurações dos grupos ao longo do workshop. 

 

Nota biográfica  

1. Daniel Magalhães Goulart é doutor em educação pela Universidade de Brasília, com período 
sanduíche no Discourse Unit (Manchester/Reino Unido), mestre em educação pela 
Universidade de Brasília, psicólogo pela Universidade de São Paulo e bacharel especial em 
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pesquisa pela Universidade de São Paulo. Tem experiência de pesquisa e docência nas áreas 
de psicologia, saúde mental, educação, desenvolvimento humano e subjetividade. É Professor 
Titular da Faculdade de Ciências da Educação e Saúde do Centro Universitário de Brasília, onde 
coordena o projeto de pesquisa “Saúde mental, desenvolvimento subjetivo e ética do sujeito: 
alternativas à patologização da vida” no âmbito da graduação e pós-graduação em psicologia.  

2. Clarissa Gomes Vidal é graduada em Direito pelo Centro Universitário de Brasília. Graduanda 
em psicologia pelo Centro Universitário de Brasília, participa do projeto de Pesquisa “Saúde 
mental, desenvolvimento subjetivo e ética do sujeito: alternativas à patologização da vida” no 
âmbito da graduação em psicologia, coordenado pelo Professor Doutor Daniel Goulart. Seus 
interesses de pesquisa incluem: transtorno mental na dimensão da família, violência no 
contexto familiar, dependência química, internação psiquiátrica e suas implicações para o 
indivíduo, a partir do enfoque histórico-cultural da subjetividade. Atualmente, também atua 
como técnica em secretariado, integrando a equipe da Superintendência de Fiscalização 
Econômica e Financeira - SFF, da Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL). 

3. Daniela Viecili é graduanda em Psicologia pelo Centro Universitário de Brasília e participa do 
projeto de pesquisa "Saúde mental, desenvolvimento subjetivo e ética do sujeito: alternativas 
à patologização da vida" coordenado pelo Professor Doutor Daniel Goulart. Graduanda em 
Medicina pela Escola Superior de Ciências da Saúde, participou de estágio supervisionado de 
80 horas na área de Medicina da Família no Sistema Carcerário. Tem interesse nos temas de 
saúde mental, saúde da família e ensino de Medicina. 

4. Isabela Oliveira é graduanda em psicologia pelo Centro Universitário de Brasília, participa do 
projeto de pesquisa “Saúde mental, desenvolvimento subjetivo e ética do sujeito: alternativas 
à patologização da vida”, coordenado pelo Professor Doutor Daniel Goulart. Participou 
durante um ano como extensionista em diferentes Centros de Atenção Psicossocial do Distrito 
Federal pelo Projeto de Extensão em Saúde Mental, oferecido pelo Centro Universitário de 
Brasília. Atualmente, atua como monitora do Centro Universitário de Brasília, e seu interesse 
em pesquisa incluem temas como: saúde mental, cuidadores familiares de pessoas em 
sofrimento psíquico grave, subjetividade e apoio matricial. 
 

 

ESTRUTURA DO WORKSHOP 

1- Apresentação (Dinâmica de Grupo) – 15m 
 
A primeira parte do workshop será dedicada à apresentação dos dinamizadores, do projeto de 
pesquisa no qual se inserem no âmbito do Centro Universitário de Brasília (Brasil), bem como à 
apresentação da proposta de trabalho, de modo a expor objetivos e a sequência de atividades que 
serão desenvolvidas durante o encontro. 
 

2-  Exposição Teórica do tema – 30m 
 
No seguinte momento, será realizada uma exposição teórica, na qual se defenderá que pensar a 
pesquisa qualitativa implica, simultaneamente, transitar por um tripé sustentado (1) por questões 
relativas a como fazê-la, (2) pelo que ela busca representar e (3) pelos princípios que sustentam essa 
aproximação. Em outras palavras, trata-se de assumir a unidade entre metodologia, teoria e 
epistemologia. No caso deste workshop, tal unidade será sustentada pela metodologia construtivo-
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interpretativa, pela epistemologia qualitativa e pela teoria da subjetividade, a partir da obra de 
González Rey. Em seus trabalhos, o autor reivindica a necessidade de realizar uma revitalização 
epistemológica no campo da pesquisa qualitativa para avançar na superação de suas históricas e 
temerárias vicissitudes. Nesse processo, González Rey articula importantes rupturas epistemológicas 
que ocorreram no século XX, dentre elas, o giro linguístico e o giro complexo, para propor uma via de 
desenvolvimento científico que enaltece o pesquisador como sujeito do processo investigativo, que 
cria, imagina e produz alternativas de inteligibilidade sobre a realidade que busca estudar. O método 
abandona sua abstração e sua padronização universal, para se tornar dimensão viva, que expressa a 
capacidade do pesquisador organizar suas próprias questões, reflexões e ações no mundo. Assim, ele 
responde aos desafios teóricos e epistemológico em determinado campo, constituindo-se em 
dimensão dialógica, que tem em seu cerne a atividade pensante do sujeito. Nesse momento, serão 
explicados os princípios que subjazem essa proposta teórico-epistemológica-metodológica, com 
ênfase nos conceitos de diálogo, construção interpretativa, singularidade, indicador, hipótese e 
modelo teórico. Posteriormente, será apresentada a noção de instrumento sob essa perspectiva, com 
foco em seu uso no estudo da subjetividade no campo da saúde mental.  
 
 

3-  Atividade Prática (Procedimentos/Passos) – 75 m 
 
Para introduzir a atividade prática do workshop, será apresentado o contexto da saúde mental no 
Brasil, explorando desafios da reforma psiquiátrica no país, a partir de recursos teóricos que favoreçam 
essa discussão. Especial ênfase será dado ao fenômeno da nova institucionalização, definido enquanto 
expressão da lógica manicomial nos serviços substitutivos de saúde mental no âmbito da Rede de 
Atenção Psicossocial do país. Para além de tecer críticas a esse quadro, busca-se assumir um 
posicionamento teórico, epistemológico e metodológico propositivo, voltado para a despatologização 
da vida e para a superação das fragmentações dos processos humanos, enfatizando a articulação entre 
saúde mental, desenvolvimento subjetivo e um trabalho voltado para a ética do sujeito.  
Então, a atividade prática, propriamente dita, será conduzida em dois momentos diferentes: 

(1) Será realizada uma apresentação dialogada de um processo construtivo-interpretativo, a 
partir da apresentação de trechos de informação, com o fim de ensinar o processo de 
produção de indicadores e hipóteses, com base em uma pesquisa realizada no campo da saúde 
mental. Nesse processo, será explorada a importância da construção do cenário social da 
pesquisa, com ênfase na construção de relações dialógicas que fundamentam a pesquisa.  

(2) A seguinte etapa terá como objetivo promover um exercício com os participantes, que 
consistirá na discussão em grupo de elementos presentes em diferentes trechos de 
informação e posterior construção coletiva de indicadores. Com o apoio dos dinamizadores, 
esse momento busca favorecer a produção de ideias e interpretações coerentes com os 
princípios metodológicos enfatizados.  

Espera-se que o desenvolvimento do workshop possa criar uma situação teórico-prática que 
favoreça a compreensão da proposta metodológica discutida, de forma indissociada de 
posicionamentos epistemológicos e teóricos condizentes.  

 
 
4- Aplicação em outros contextos e Discussão – 15m 
 
Após a atividades prática, serão enumerados diferentes temas de pesquisa que têm sido explorados 
pelos dinamizadores a partir do estudo da subjetividade no campo da saúde mental, no qual os temas 
da educação, da psicoterapia e do desenvolvimento estão permanentemente articulados. Esse 
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momento tem como objetivo favorecer reflexões sobre esse tipo de pesquisa também em diferentes 
campos das ciências sociais e humanas. Será enfatizada a inseparabilidade entre pesquisa científica, 
produção de conhecimento e prática profissional, à diferença da representação estanque e recorrente 
da pesquisa qualitativa, que, não somente dissocial teoria e método, como principalmente ciência e 
vida.  
 
 
5- Avaliação Final – 15m 
 
A parte final do workshop será dedicada à avaliação do encontro e das atividades desenvolvidas, por 
meio da contribuição dos participantes com comentários, perguntas e reflexões finais. 

 


