
 
 
 
 
 

Front Matter / Elementos Pré-textuais / Páginas Iniciales 
 
 
 

SciELO Books / SciELO Livros / SciELO Libros 
 
GUARESCHI, N., org. Estratégias de invenção do presente: a psicologia social no contemporâneo 
[online]. Rio de Janeiro: Centro Edelstein de Pesquisas Sociais, 2008. 255 p. ISBN: 978-85-99662-90-
8. Available from SciELO Books <http://books.scielo.org>. 
 

 

All the contents of this chapter, except where otherwise noted, is licensed under a Creative Commons Attribution-Non 
Commercial-ShareAlike 3.0 Unported. 

Todo o conteúdo deste capítulo, exceto quando houver ressalva, é publicado sob a licença Creative Commons Atribuição - 
Uso Não Comercial - Partilha nos Mesmos Termos 3.0 Não adaptada.  

Todo el contenido de este capítulo, excepto donde se indique lo contrario, está bajo licencia de la licencia Creative 
Commons Reconocimento-NoComercial-CompartirIgual 3.0 Unported.  



 
BIBLIOTECA VIRTUAL DE CIÊNCIAS HUMANAS

 
 
 
 

ESTRATÉGIAS DE INVENÇÃO 
DO PRESENTE: 

a psicologia social no 
contemporâneo 

 

 

 

Neuza Guareschi
Organizadora

BIBLIOTECA VIRTUAL DE CIÊNCIAS HUMANAS 

VENÇÃO 
 

psicologia social no 
 

Neuza Guareschi 
Organizadora 

 

 

 



Neuza Guareschi 
Organizadora 

Estratégias de invenç
do presente: 

a psicologia social no
contemporâneo 

Rio de Janeiro 
2008 

de invenção 

social no 

Esta publicação é parte da Biblioteca Virtual de Ciências Humanas do Centro 
Edelstein de Pesquisas Sociais – www.bvce.org

Centro Edelstein de Pesquisas Sociais

Presidente: Joel Edelstein
Diretor: Bernardo Sorj
Coordenadora da coleção: Dayse de Marie Oliveira

Copyright © 2008, Neuza Guareschi 
Copyright © 2008 desta edição on-line: Centro Edelstein de Pesquisas 
Sociais 
Ano da última edição: 2004 

Nenhuma parte desta publicação pode ser reproduzida ou transmitida 
por qualquer meio de comunicação para uso comercial sem a permissão 
escrita dos proprietários dos direitos autorais. A publicação ou partes dela 
podem ser reproduzidas para propósito não-comercial na medida em que a 
origem da publicação, assim como seus autores, seja reconhecida. 

ISBN 978-85-99662-90-8

Centro Edelstein de Pesquisas Sociais 
www.centroedelstein.org.br 
Rua Visconde de Pirajá, 330/1205 
Ipanema – Rio de Janeiro – RJ 
CEP: 22410-000. Brasil 
Contato: bvce@centroedelstein.org.br 



 

SUMÁRIO 

Texto de abertura ....................................................................................... 2 

Neuza Maria de Fátima Guareschi 

Conferência de abertura ............................................................................ 5 

Coordenador: Jefferson Bernardes (UNISINOS) 

La psicología social en la encrucijada postconstruccionista: historicidad, 
subjetividad, performatividad, acción ...................................................... 5 

Lupicinio Iñiguez (UAB – Espanha) 

Simpósio 1 — Tecnologias da Informação e da Comunicação e Modos 
de Subjetivação ......................................................................................... 43 

Debatedor: Pedrinho A. Guareschi (PUCRS) 
Coordenadora: Cleci Maraschin (UFRGS) 

A comunicação como nova dimensão da produção de subjetividade .... 43 

André Parente (UFRJ) 

CIVITAS, a Cidade Viva: ou do espaço de invenção do educador na 
escola ..................................................................................................... 54 

Margarete Axt (UFRGS) 

Ser humano versus máquina: quem produz quem? ............................... 68 

Pedrinho A. Guareschi (PUCRS) 

Simpósio 2 — Redes Solidárias, Autogestão e Solidariedade ............... 78 

Debatedora: Maria da Graça Jacques (UFRGS) 
Coordenadora: Jaqueline Tittoni (UFRGS) 

Redes solidárias, autogestão e solidariedade ......................................... 78 

Peter Spink (PUCSP/FGVSP) 

Um outro olhar sobre a inclusão social e o trabalho do educador ......... 93 

Paulo Peixoto de Albuquerque (UNISINOS) 

Redes solidárias, autogestão e solidariedade: o desafio da mudança 
social .................................................................................................... 103 

Maria da Graça Corrêa Jacques (UFRGS) 

 

Simpósio 3 — Estratégias de Resistência e Criação .............................108 

Debatedor: Tânia Galli Fonseca (UFRGS) 
Coordenador: Rosemarie Tschiedel (UNISINOS) 

Estratégias de resistência e criação: ontem, hoje... ...............................108 

Cecília Mª B. Coimbra (UFF) 

Competência ética e estratégias de resistência .....................................120 

Virgínia Kastrup (UFRJ) 

Simpósio 4 — Cultura, Individualismo e Sociabilidade 
Contemporânea ........................................................................................131 

Debatedor: Bader Sawaia (PUCSP) 
Coordenador: Henrique Nardi (UFRGS) 

Os devires da cidade-pandemônio ........................................................131 

Carmen S. de Oliveira (UNISINOS) 

O irredutível humano: Uma antologia da liberdade .............................143 

Bader Sawaia (PUCSP) 

Simpósio 5 — A Cidade como Território de Criação ...........................155 

Debatedor: Maria Regina Paradeda (PUCRS) 
Coordenador: Nelson Rivero (UNISINOS) 

Imagem e cidade: trilhas juvenis ..........................................................155 

Glória Diógenes (UFC) 

Combates urbanos: a cidade como território de criação .......................172 

Luis Antônio Baptista (UERJ) 

Simpósio 6 — Violência e Direitos Humanos: Adolescentes em Conflito 
com a Lei ..................................................................................................178 

Debatedor: Carmen S. de Oliveira (UNISINOS) 
Coordenador: Sinara P. Farjado (Com. DH A.L./RS) 

A FEBEM e suas propostas socioeducativas baseadas na “Tropa de 
Choque” e no “Choquinho” ..................................................................178 

Rosalina Carvalho da Silva (USP) 



 

Simpósio 7 — Psicologia e Políticas Públicas: A Função Social do 
Estado....................................................................................................... 197 

Debatedor: Mary Jane Spink (PUCSP) 
Coordenador: Helena Scarparo (PUCRS) 

O drama da invisibilidade .................................................................... 197 

Luiz Eduardo Soares (Secretário Nacional de Segurança) 

Palestras ................................................................................................... 208 

Emergencia de las concepciones sociales en el movimiento cultural 
argentino de principios del siglo XX ................................................... 208 

Cristina Di Doménico 

“Ter” ou “fazer” o gênero: O dilema das opções epistemológicas em 
Psicologia Social .................................................................................. 220 

Maria da Conceição Nogueira 

Sobre os Autores ..................................................................................... 254 

 

1 
 

APRESENTAÇÃO 

Ao longo de sua trajetória, a ABRAPSO sempre se constituiu como 
um espaço de crítica e de invenção de estratégias de resistência às formas 
de assujeitamento que permeiam a sociedade contemporânea, assumindo 
um posicionamento ético, político e científico que ultrapassa as fronteiras 
disciplinares da Psicologia. É a luta pela afirmação da vida, pela 
legitimidade de diferença, pela responsabilidade ética das escolhas que têm 
marcado o compromisso da Psicologia Social com o seu tempo.  

A temática deste congresso — Estratégias de invenção do presente: 
a Psicologia Social no contemporâneo — exprime essa trajetória na qual as 
múltiplas estratégias de resistência e criação encontram, na ABRAPSO, um 
território de interlocução e de interface entre saberes e fazeres.  

A experiência do sujeito contemporâneo é a inspiração necessária 
tanto para a produção de conhecimento como para as propostas de 
intervenção em Psicologia Social. Resistir à cristalização das instituições, 
implicar-se nos rumos da história e inventar novos territórios existenciais 
são desafios aos quais temos sido convocados em nosso cotidiano.  

As temáticas do XII Congresso Nacional da ABRAPSO estratégias 
de resistência e criação; redes solidárias, autogestão e sustentabilidade; 
psicologia e políticas públicas; a função social do Estado; tecnologias da 
informação e da comunicação e modos de subjetivação; cultura, 
individualismo e sociabilidade contemporânea; direitos humanos e a cidade 
como território de criação — visibilizam esses desafios e nos colocam 
como protagonistas do nosso tempo.  

Direção Nacional da ABRAPSO Gestão 2001-2003  
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