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APRESENTAÇÃO  

Nos dias 29, 30 e 31 de agosto de 1996 realizou-se, em Florianópolis, 
na Universidade Federal de Santa Catarina, o VI Encontro Regional-Sul da 
ABRAPSO (Associação Brasileira de Psicologia Social), encontro este que 
teve como tema central: “Psicologia e Práticas Sociais”. Foram efetivadas, 
aproximadamente, 400 inscrições, sendo que 150 trabalhos foram 
apresentados nos diversos G.Ts. (Grupos de Trabalho) ou no formato de 
pôsteres. Estes números, bem como o total de artigos (60) enviados para 
análise com finalidade de publicação no presente livro, ultrapassaram as 
expectativas da Comissão Organizadora, atestando a credibilidade 
conquistada pela ABRAPSO no contexto da Psicologia contemporânea.  

Pautados no compromisso desta entidade que, desde a sua fundação, 
tem contribuído para a produção e a socialização do conhecimento em 
Psicologia numa perspectiva social crítica, foram selecionados os trabalhos 
que aqui se apresentam. A escolha dos mesmos, oriunda do esforço coletivo 
de vários pareceristas de diversas instituições de ensino superior, resultou 
em um conjunto orientado pelos seguintes critérios:  

a. representam um avanço teórico-metodológico e/ou apresentam 
resultados de pesquisa concluída ou em curso; e  

b. apresentam, no caso de relatos de experiência, uma discussão teórico-
metodológica consistente.  

O artigo que abre este livro, intitulado: Qual a “Prática” da 
Psicologia Social da ABRAPSO?, do professor Pedrinho Guareschi (PUC-
RS), retrata o clima que permeou o VI Encontro Regional Sul, o qual, por 
sua vez, expressa a história destes 17 anos da ABRAPSO. Trata-se de um 
relato vivo, vivido, de alguém que compartilha ativamente desta trajetória.  

A primeira seção, PERSPECTIVAS TEÓRICAS EM PSICOLOGIA, reúne 
artigos variados que contribuem para o aprofundamento de questões 
conceituais e/ou perspectivas teóricas, as quais marcam algumas das 
tendências da Psicologia contemporânea. São textos que abordam tanto 
autores como Foucault e Vygotsky, quanto discutem conceitos 
fundamentais: sujeito, identidade, papéis sociais, cidadania, 
exclusão/inclusão, ideologia, comportamento político, entre outros.  
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PSICOLOGIA E EDUCAÇÃO, segunda seção que compõe o presente 
livro, congrega trabalhos que nos ajudam a entender a relação entre estas 
duas áreas do conhecimento. Cabe ressaltar que o G.T. que originou esta 
seção recebeu o maior número de artigos para apreciação. Os aqui 
apresentados, por sua vez, caracterizam-se por uma ampla diversidade de 
temáticas, significando uma contribuição relevante para as reflexões e 
pesquisas na intersecção psicologia/educação.  

Os artigos que compõem a terceira seção – PSICOLOGIA E 

COMUNIDADE – permitem a reflexão sobre a própria área da Psicologia 
Comunitária, sua trajetória e impasses no contexto social e político em que 
se vive, bem como novas possibilidades de investigação neste campo.  

A quarta seção, PSICOLOGIA E RELAÇÕES DE GÊNERO, vem consolidar 
um espaço de discussão já garantido na ABRAPSO. Importante ressaltar o 
papel pioneiro desta entidade no que diz respeito à incorporação desta 
temática. Novamente a diversidade se faz presente: encontramos textos que 
discutem desde a categoria gênero e sua incorporação pela psicologia, 
passando pelos universos feminino, masculino e homossexual, até trabalhos 
relativos a grupos específicos onde questões de gênero se fazem presentes.  

A última seção, PSICOLOGIA, SAÚDE E TRABALHO, também congrega 
artigos que versam sobre universos e temáticas distintos. Uma diretriz 
perpassa, no entanto, todos eles: em uma perspectiva crítica, buscam 
contribuir para a constituição de um outro olhar sobre a saúde e o trabalho 
humanos, em alguns dos vários territórios nos quais se objetivam.  

Por fim, aproveitamos a ocasião para, mais uma vez, agradecer à 
Universidade Federal de Santa Catarina pelo grande apoio que permitiu o 
sucesso de nosso evento. A concretização desta publicação, por sua vez, 
vem atestar o importante papel que a ABRAPSO – Regional Sul vem 
exercendo no sentido do incentivo à produção e socialização do 
conhecimento em Psicologia.  

Desejamos a todos uma boa leitura!  

As organizadoras 




