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Justificativa : As adversidades causadas pela COVID-19 e pelas medidas de contenção que foram necessárias afetam
crianças, adolescentes e as famílias severamente. Isso ocorre porque o período de quarentena,
associado com o aumento da instabilidade econômica e social, acentua a exposição de diversos
segmentos aos fatores de risco sociais e psicológicos. Contextos familiares, por exemplo, que já se
encontravam em situação de vulnerabilidade social, são assolados de forma ainda mais acentuada pela
falta de recursos, pelas restrições de movimentação, o aumento do desemprego e diminuição da renda,
o fechamento de escolas e dos serviços sociais protetivos, entre outros aspectos. Nos primeiros meses
de pandemia as preocupações com a população juvenil se voltaram, quase que exclusivamente, para a
saúde mental, resultando em recomendações sobre como manter o bem-estar emocional durante esse
período. Entretanto, foram negligenciados outros determinantes da realidade dos adolescentes,
principalmente daqueles que já vivenciavam exposições a múltiplas vulnerabilidades. A pobreza, o
abandono, as experiências de violência e conflitos, associados a ausência de um sistema de saúde,
educação e proteção já constituíam a realidade de muitos adolescentes brasileiros. Existe, desese modo,
uma pluralidade de fatores estressores e vulnerabilidades psicossociais envolvendo o cotidiano de
adolescentes e jovens no Brasil e no mundo. A pandemia do COVID-19 e suas consequências para a
população juvenil devem ser analisadas de modo multifatorial, considerando as vulnerabilidades sociais
já existentes e as suas acentuações decorrentes da condição calamitosa imposta pela pandemia. Sendo
assim, considera-se imprescindível que as Universidades e os programas de Pós-Graduação, inclusive
da área da psicologia, sistematizem ações e espaços formativos que possam subsidiar discussões
aprofunfadas, bem como estratágias teóricas-metodológica inovadoras que auxiliem na mitigação dos
efeitos negativos que a pandemia trouxe para a população brasiliera, incluindo adolescentes que já se
encontravam em situação de vulervailidade social no período pré-pandêmico.
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4. Ementa da Disciplina
ASSUNTOS
Ementa aberta com especificidade definida a cada oferta:

Pesquisa com adolescentes e jovens em situação de vulnerabilidade social: dimensões históricas, políticas e
sociais; A pandemia e suas repercussões na vida de adolescentes em situação de exclusão social (em
instituições de acolhimento; em situação de rua; em cumprimento de medidas socioeducativas; estudantes de
escolas públicas localizadas em territórios demarcados por índices de exclusão e vulnerabilidade social;
estudos de casos múltiplos; abordagem qualitativa, inserção ecológica e recomendações técnicas na
condução de entrevistas com adolescentes; manejo de temas delicados e que podem evocar conteúdos fortes

emocionais (luto e perda no período pandêmico); análise temática e uso de softwares para a realização de
análise de dados qualitativos.
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