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SOBRE A PATHOS
A Revista Pathos é uma iniciativa independente de seus editores, com publicações
semestrais e que recebe textos em português nas áreas da saúde, educação, assistência
social e jurídica a partir de diferentes enfoques teóricos e categorias profissionais. Ela
surgiu do desejo de um grupo de profissionais que atuam nessas redes, tendo como
objetivo oferecer um espaço dedicado à publicação sobre as práticas oriundas desses
campos de atuação. As discussões acerca desse projeto iniciaram-se no ano de 2012 , e
a primeira publicação ocorreu em maio de 2015. Trata-se, portanto, de um espaço que
foi pensado para dar voz aos trabalhadores e permitir o compartilhamento de suas
reflexões sobre as experiências de seu dia a dia de trabalho. O escopo desta revista é a
produção de saberes sobre a práxis e, desse modo, "práticas públicas" e "psicopatologia"
implicam o tencionamento em seu dinamismo ético, clínico e político.
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CONSELHO EDITORIAL
Adriana Simões Marino
Psicóloga, psicanalista e filósofa. Possui doutorado em Psicologia Escolar e do
Desenvolvimento Humano pelo Instituto de Psicologia da Universidade de São Paulo
(IPUSP) e mestrado em Psicologia Clínica pela mesma instituição. Especialista em
Psicopatologia e Saúde Pública pela Faculdade de Saúde Pública (FSP-USP). Membro
do Fórum do Campo Lacaniano (FCL-SP). Atua nas áreas clínica, social e como
docente. Currículo: http://lattes.cnpq.br/1443501940849745
Andréia Alves Teixeira
Psicóloga e pedagoga. Especialista em Psicopatologia e Saúde Pública pela Faculdade
de Saúde Pública (FSP-USP). Professora de educação básica na rede pública municipal.
Integra o Grupo de Apoio Pedagógico Especializado (GAPEs) do município de Taboão
da Serra, que atende alunos que apresentam dificuldades por terem rompido o vínculo
com a aprendizagem. Atua na área clínica e como docente universitária. Currículo:
http://lattes.cnpq.br/4733221028040567
Cristiano Rodineli de Almeida
Psicólogo clínico de orientação psicanalítica. Possui mestrado em Educação e Saúde
na Infância e na Adolescência pela Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP).
Especialista em Psicopatologia e Saúde Pública (FSP-USP), e em Políticas Públicas e
Socioeducação pela Universidade de Brasília/Escola Nacional de Socioeducação
(Unb/ENS). Atua nas áreas clínica, social e como docente. Currículo:
http://lattes.cnpq.br/1701739177173468
Danielle Antonelli Cardia
Psicóloga, psicanalista. Especialista em Psicologia Clínica Hospitalar pelo Instituto do
Coração (FM-USP) e em Psicopatologia e Saúde Pública pela Faculdade de Saúde
Pública (FSP-USP). Atua na área clínica e como docente. Currículo:
Ricardo Rentes
Psicólogo Clínico de orientação Psicanalítica, Supervisor Clínico e Analista
Institucional. Possui mestrado em Criminologia pela Universidade Fernando Pessoa, em
Portugal. Especialista em Saúde Mental e Justiça pelo Hospital de Custódia do
complexo Juquery, e em Psicopatologia e Saúde Pública (FSP-USP). Atua nas áreas
clínica, social e como docente. Currículo: http://lattes.cnpq.br/1067830340810265
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VOLUMES PUBLICADOS
Volume 1, publicado em 2015
Artigos publicados:
- A quebra do silêncio no abuso de crianças
e adolescentes.
- Cidadania feminista em cadeia.
- Pedagogia como contribuição a saúde mental.
- Práticas formativas em redução de danos.
- Meu nome não é Maria.
Link para o volume: https://joom.ag/nRbp

Volume 2, publicado em 2015
Artigos publicados:
-A luta antimanicomial e a política pública em
saúde mental
-Reduzir ou não reduzir? Reflexões a cerca da
maioridade pena no Brasil.
-Sofrimento
psíquico
e
o
mal-estar
institucional.
-Sexualidade feminina em privação de
liberdade.
-Projeto de emprego apoiado.
Link para o volume: https://joom.ag/hmSp

Volume 3, publicado em 2016
Artigos publicados:
- O impossível encontro de bocas vazias:
Considerações sobre a incorporação partir de
um caso clínico de criança.
- Sobre o percurso como docente no curso de
qualificação para agente comunitários de saúde
e enfermeiros da escola municipal de saúde.
- Projeto "Espaço Recomeço".
- Projeto Piloto: Desenvolvimento de equipe de
referência como facilitadora na mediação entre
unidades básicas de saúde (UBS) e centros de
atenção psicossocial (CAPS).
- Ética e estética das manifestações próimpeachment.
Link para o volume: https://joom.ag/EklQ4
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Volume 4, publicado em 2016
Artigos publicados:
- Ocupar e resistir: um modelo de ocupação.
- Inclusão para além do "diagnóstico".
- Formação de pareis sociais e gênero na
criança inserida no contexto familiar
homoparental.
- A difícil adesão ao tratamento de adolescentes
dependentes químicos em CAPS-AD
- O (Re)nascimento de Olivia: Possibilidades
transformacionais vividas em análise.
Link para o volume: https://joom.ag/IRFQ

Volume 5, publicado em 2017
Artigos publicados:
-Cracolandia, moralidade e espetáculo:
Ingredientes de um debate viciado.
-Prenúncio do horror na "craco"
-A tenda como espaço aberto de acolhimento
-O sentido da escola ou a escola sem sentido?
-O espaço mínimo sempre é o espelho do todo.
-A atuação de palhaços em hospitais.
-Um olhar psicanalítico sobre os laços afetivos
na modernidade.
Link para o volume: https://joom.ag/lSoW

Volume 6, publicado em 2018
Artigos publicados:
- Caminho.
- Aumento das taxas de suicídio: O problema
está nas pílulas?
- Apolo: Uma reflexão sobre a psicose a luz da
psicanálise.
- Construção do caso clínico “a múmia”.
- O encontro de Clarice com a castração
- Cuidar e ser cuidado: O at como mediador nas
relações de cuidado no envelhecimento.
Link para o volume: https://joom.ag/GLoL
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Volume 7, publicado em 2018
Artigos publicados:
-Psicoterapia e medidas Socioeducativas de
Internação.
-Responsabilidade e responsabilização.
-O uso de medicamentos feito por
adolescentes em cumprimentos de Medida
Socioeducativa de internação.
-O fenômeno do brincar: considerações a
respeito
-O brincar como possibilidade de enlaçamento.
Link para o volume: https://joom.ag/zwjY

Volume
8
(atual),
publicado em 2019
Artigos publicados:
-Sala 14, uma mulher negra e
flores.
-Psicanalistas
pela
democracia.
-O poder da comunicação-A partidária sem-vergonhice
brasílica.
-Escola sem partido.
-Perspectiva decolonial.
Link para o volume:
https://joom.ag/wH4a
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ESTATÍSTICAS GERAIS

Gráfico 1 – Composição geral dos artigos publicados por área temática
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Fonte: revista Pathos.

Depreende-se com o Gráfico 1 a subdivisão de áreas temáticas nas quais os artigos
foram enquadrados ao longo da história da Pathos. Embora as publicações ocorreram de
modo a integrar todas as áreas temáticas sem subdivisões específicas, o Gráfico 1 apresenta
informações no sentido de elucidar quantitativamente as áreas do saber e das práxis sobre
as quais a revista se debruça.
O tema da saúde mental, totalizando 48% dos artigos publicados na revista,
contemplou trabalhos da clínica psicanalítica, em equipamentos de saúde pública, de
pessoas encarceradas e ao atendimento clínico às vítimas de violência. No tocante da área
social, agregaram-se a ela textos relacionados ao trabalho com pessoas privadas de
liberdade, população de rua, as questões de gênero e trabalho. Já a área dos direitos
humanos corresponde a temas que também tangenciam os direitos da população LGBT+,
de adolescentes em conflito com a lei, de mulheres encarceradas, além de discussões sobre
política, políticas públicas e corrupção. A área da educação contemplou trabalhos
movimento secundarista e políticas educacionais.

7

Relatório de atividades: 2015-2019

ESTATÍSTICAS REFERENTES AO VOLUME OITO (ATUAL)

- Número de visualizações do volume.
Os números correspondentes a essa análise foram coletados no site da Joomag,
plataforma de trabalho e visualização da Pathos. No período de 01/01 à 31/01/19 ocorreram
709 visualizações da revista, conforme apontado na Figura 2.

Figura 2 – Visualizações do 8º volume

Fonte: www.joomag.com. Modo restrito. Acesso em 01/02/19.
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- Dados referentes a página da Pathos no facebook.

Após o lançamento do volume 8, o link da revista foi publicado na página da Pathos
do facebook. No período de 01/01 à 31/01/19 foram 261 curtidas e 104 compartilhamentos,
conforme Figura 3:

Figura 3– Curtidas e compartilhamentos

Fonte: www.facebook.com/revistapathos. Acesso em 01/02/19.
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- Dados referentes ao impulsionamento do volume 8 no facebook.

Essa análise corresponde ao período em que o link do atual volume foi publicado na
página do facebook. A publicação foi impulsionada por um período de 10 dias, de 05/01 à
15/01/19, a um custo de R$ 100,00. Conforme as informações exibidas pela Figura 4,
foram alcançadas 13.695 pessoas, todas localizadas no estado de São Paulo (Figura 5).

Figura 4 – Dados do impulsionamento

Fonte: www.facebook.com/revistapathos. Acesso em 01/02/19.
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Figura 5 – Localização das pessoas alcançadas

Fonte: www.facebook.com/revistapathos. Acesso em 01/02/19.

Quanto a questão de gênero das pessoas alcançadas, cerca de 63% se
autodeclararam mulheres, enquanto que cerca de 36% homens. Os maiores acessos foram
de mulheres na faixa etária dos 45 aos 64 anos (cerca de 30% do total de acessos).
Gráfico 2 – Gênero e faixa etária

Fonte: www.facebook.com/revistapathos. Acesso em 01/02/19.
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