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APRESENTAÇÃO 

Psicólogo ambiental, é formado em Psicologia (Bacharelado/Licenciatura) pela 

Faculdade Católica do Rio Grande do Norte (FCRN), com ênfase em Psicologia Social 

Comunitária. Durante a graduação, foi membro do Programa de Pesquisa e Extensão 

(PROPEC) e atualmente está mestrando do Programa de Pós-graduação em Ciências 

Naturais da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (PPGCN/UERN), na linha 

de pesquisa em Diagnóstico e Conservação Ambiental. Possui experiência no campo de 

atuação com povos e comunidades tradicionais, tendo dedicado projetos de extensão e 

pesquisa, bem como publicações acadêmicas relacionadas ao tema, com destaque ao 

contexto socio-territorial do semiárido potiguar/ brasileiro. Foi bolsista da Fundação de 

Apoio à Pesquisa do Estado do Rio Grande do Norte (FAPERN) pelo edital de 

Diagnóstico e Mapeamento do Patrimônio Cultural do RN (2021-2023), onde na ocasião 

desenvolveu um estudo em duas comunidades potiguares, localizadas em áreas rurais dos 

municípios de Mossoró e Governador Dix-sept Rosado.  

 

1 ESCOLARIDADE 

1.1. Ensino Médio (Completo) 

Concluiu o Ensino Médio no ano de 2017, pelo Centro de Educação Integrada 

Professor Eliseu Viana (CEIPEV). 

 

1.2. Graduação (Bacharelado/Licenciatura) 

Graduou-se em Psicologia, na modalidade Bacharelado com formação complementar 

em Licenciatura, pela Faculdade Católica do Rio Grande do Norte (2018-2022). 

 

1.3. Mestrado (em andamento) 

Está mestrando no Programa de Pós-graduação em Ciências Naturais 

(PPGCN/UERN), na linha de pesquisa em Diagnóstico e Conservação Ambiental. 

Tem como objeto de pesquisa os Sistemas Agrícolas Tradicionais (SAT’s) manejados 

por povos e comunidades tradicionais do semiárido potiguar. 

 

2 PRODUÇÃO ACADÊMICA 

2.1. Artigo 1: “SLAM DO CONHECIMENTO: POESIA FALADA PULSANDO NO 

PEITO, RESISTÊNCIA!” (2019) 

Descrição: o poetry slam é um movimento mundial de poesia falada, onde os saraus são 

transformados em campeonatos populares de performance. No Brasil, esta cultura 

recebeu contornos próprios e transformou-se em um conjunto de espaços onde a 

juventude preta, periférica e LGBTQIAP+ do país se organiza através do artivismo 

cultural. Nesse sentido, o referido artigo busca relacionar a interface entre arte, educação 

e psicologia como instrumentos de transformação social e de emancipação dos povos. 

 



2.2. Artigo 2: “SENTIMENTO DE PERTENCIMENTO AO LUGAR: revisão de 

literatura sobre a memória social indígena” 

Descrição: neste trabalho, o autor propõe discutir de forma objetiva os fatores 

psicossociais presentes na formação do sentimento de pertencimento ao lugar, destacando 

como as populações indígenas do Brasil possuem uma relação íntima com o meio 

ambiente físico, que dá suporte às experiências afetivas que vinculam as comunidades 

tradicionais com os respectivos territórios. 

 

2.3. Monografia: “SENTIMENTO DE PERTENCIMENTO AO LUGAR: memória 

indígena, território e saúde coletiva em Mossoró-RN” 

Descrição: este trabalho de conclusão de curso propõe pensar o conceito de sentimento 

de pertencimento ao lugar numa perspectiva ampliada, considerando fatores históricos, 

geográficos, econômicos, sociais, afetivos, biológicos, etc. Nesse sentido, o 

pertencimento é resultado e promotor de ambientes saudáveis, o que convida a psicologia 

a integrar o debate, em consonância com as demais áreas do conhecimento, sobre os 

territórios e territorialidades no Brasil e a relação destas com a promoção de saúde 

coletiva junto aos povos e comunidades tradicionais, indígenas e não-indígenas. 

 

3 EXPERIÊNCIA COM GRUPOS E COMUNIDADES (3 a 5 anos) 

3.1. Projeto de pesquisa: “SENTIMENTO DE PERTENCIMENTO AO LUGAR: 

memória indígena, território e saúde coletiva em Mossoró-RN” 

Descrição: O presente projeto trata de entender a formação do 'sentimento de 

pertencimento ao lugar' a partir dos processos psicossociais que envolvem povos e 

remanescentes indígenas na microrregião de Mossoró, interior do Rio Grande do Norte. 

O lócus da investigação se dá em duas comunidades tradicionais na área rural às margens 

do rio Apodi-Mossoró, compreendendo os municípios de Mossoró (São João da Várzea) 

e Governador Dix-sept Rosado (Sítio Serrote). O estudo se divide em duas etapas, a 

pesquisa bibliográfica e de campo, tendo como objetivos: a) discutir o conceito de 

sentimento de pertencimento ao lugar; b) refletir sobre o trauma colonial e o luto coletivo 

presente na socio-espacialidade mossoroense; c) reconhecer estratégias de saúde coletiva 

na perspectiva do bem-viver, em diálogo com a psicologia; d) mapear e diagnosticar, 

através da metodologia dos inventários participativos, um patrimônio cultural de valor 

histórico e afetivo para uma população tradicional da Caatinga norte-rio-grandense. A 

pesquisa ainda está em andamento, porém, os resultados parciais apontam que a 

valorização do patrimônio cultural, sobretudo imaterial, corrobora com a garantia de 

direitos sociais básicos e com a melhoria da qualidade de vida de povos historicamente 

excluídos do acesso à cidadania. Além de produzir impactos socioambientais, no sentido 

de favorecer a preservação da biodiversidade presente nas atividades culturais de povos 

camponeses, promovendo assim o convívio equilibrado com o semiárido potiguar. 

 

 



3.2. Extensão Universitária 

Descrição: membro do Programa de Pesquisa e Extensão da Faculdade Católica do Rio 

Grande do Norte (PROPEC/FCRN) durante os anos de 2021-2022, participou do projeto 

“Privilegiando experiências: psicologia no Amantino Câmara” (2019), onde foi possível 

traçar relações entre psicologia social e do desenvolvimento humano no atendimento à 

pessoa idosa. Idealizou e participou do projeto de extensão “Slam do Conhecimento: 

Campeonato Escolar de Poesia Falada” (2020-2021), com o intuito de levar para grupos 

de adolescentes do ensino médio da rede pública de ensino discussões acerca da 

interseccionalidade de opressões (gênero, raça e classe) através de um aporte teórico-

metodológico e artístico, utilizando a poesia como instrumento de expressão, formação 

do pensamento crítico e conscientização popular. 

 

3.3. Experiência Comunitária 

Descrição: durante os projetos de extensão universitária foi possível vivenciar dinâmicas 

grupais e comunitárias muito importantes para a formação acadêmica e profissional. 

Porém, foi durante o processo de realização do projeto de pesquisa “SENTIMENTO DE 

PERTENCIMENTO AO LUGAR” a experiência mais enriquecedora do ponto de vista 

teórico e prático. Na ocasião, o patrimônio cultural de duas comunidades foi estudado, 

respectivamente: São João da Várzea (Mossoró-RN) e Sítio Serrote (Governador Dix-

sept Rosado). Ambas estão localizadas em áreas rurais à margem da rodovia RN-117 e 

possuem uma relação histórica de parentescos e laços sociais. De tal modo, foi possível 

reconhecer os povos e comunidades que formam uma região de ocupação territorial e 

cultural ao longo do leito do rio Apodi-Mossoró, identificando traços da identidade local 

formados a partir de uma confluência interétnica. 

 

CONCLUSÃO 

Ao longo desta trajetória acadêmica e profissional, foi possível compreender que as 

relações étnico-raciais compõem um eixo estruturante para a formação da sociedade 

brasileira, como também o conjunto dos principais desafios éticos, técnicos, estéticos e 

políticos do país. De tal modo, contribuir com a construção do Plano Estadual de 

Promoção da Igualdade Racial do Rio Grande do Norte, a partir de uma perspectiva 

psicossocial e socioambiental (Psicologia Ambiental), significa produzir um 

enfrentamento às desigualdades raciais que marcam a história do semiárido brasileiro. 

 

 


