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PREFÁCIO 

Neusa Maria de Fátima Guareschi 
Presidente da ABRAPSO 

É com certa frequência que em discussões de grupos, acadêmicas ou 
não, escutamos as pessoas se referindo a determinados temas, situações ou 
episódios como estando estes direta ou indiretamente implicados com 
questões éticas ou de paradigmas. Estamos vivendo tal momento, na 
sociedade contemporânea, em que, talvez, nunca se tenha falado tanto sobre 
estes dois conceitos. Dentre o enorme número de referências que se fazem a 
esses conceitos, encontramos, geralmente, sentidos que lhes conferem um 
caráter universal e consensual. 

Em relação a paradigmas, podemos destacar pelo menos dois 
aspectos que, logicamente, estão relacionados entre si e, portanto, um não 
exclui outro: o primeiro aspecto remete às concepções hegemônicas e 
tradicionais da ciência como quando alguém fala: “isto é uma questão de 
paradigmas”, ou “estou falando de outro paradigma”. Isso parece querer 
dizer que o que está em discussão já é algo definido por um conhecimento, 
por um lugar, por um método, pela ciência, ou seja, possui uma verdade. 
Como diz Bujes (2002), recebe um “selo de qualidade”; ou como fala 
Fischer (2002), “uma frase de efeito”. O segundo aspecto, refere-se, 
exatamente, àquilo que podemos, ou não, definir como o que é um 
paradigma. Ou seja, como se paradigma pudesse ter um conceito que o 
abarcasse em sua totalidade. Isto seria como que supor que esse conceito 
tivesse uma fronteira estabelecida, ou uma finitude. Como coloca VEIGA-
NETO (2002), “isso significaria diminuir-lhe a polissemia, fixar-lhe o(s) 
sentido(s)” o que, em outras palavras, determinaria o que pode ser alado, 
pensado ou localizado como sendo paradigma.  

Thomas Kuhn (1976) em sua já clássica obra A Estrutura das 
Revoluções Científicas vem esclarecer esse conceito quando discute que um 
paradigma seria constituído a partir de “crenças em modelos particulares” 
(p.28), tendo como parâmetro os diferentes valores entre os grupos sociais e 
comunidades científicas, revolucionando assim, as interpretações 
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generalizáveis, os métodos universais e as definições consensuais que 
caracterizam o que a modernidade designou como sendo conhecimento 
científico. Portanto, a visão que Kuhn nos apresentou sobre paradigmas leva 
— nos a supor que os paradigmas são construídos pelas formas históricas, 
sociais e culturais de vida as sociedades.  

Diante dessas questões, podemos começar a questionar então, não o 
que é um paradigma, mas sim, o que um paradigma nos indica. E neste 
momento que a discussão sobre paradigmas toma sua máxima relevância 
não só para a Psicologia ou Psicologia Social mas para todo o campo das 
Ciências Sociais e Humanas. Assim, podemos dizer quê paradigma nos 
indica os modos particulares de vida das pessoas. Mais do que isso: o 
paradigma nos traz possibilidades de entendermos as formas e mecanismos 
que as pessoas utilizam para se inserir no mundo, estar no mundo ou de 
pensar e significar suas práticas ou a si próprias nele. Temos, desta forma, 
de enfatizar o caráter contextual dos paradigmas conferido pela cultura, 
pelo social e pela história sempre localizados temporal e espacialmente. Da 
mesma forma, temos de buscar os diferentes sentidos produzidos através da 
linguagem, construtora dos sujeitos e visualizar as formas de circulação de 
poder, interessando-nos pelos modos singulares e descontínuos de subjetivação.  

É possível dizer que, na discussão que fizemos até aqui, não nos 
desprendemos nem nos afastamos daquilo que pensamos sobre ética. 
Paralelo ao que propusemos sobre paradigmas, em relação às concepções 
sobre ética também podemos pensar, muitas vezes, ser este conceito tomado 
com um caráter universal, como se fosse o mesmo para todos, ou ainda, 
como se tivesse sentidos fixos. Limitar a compreensão do que é ética, seria 
não só produzir um reducionismo sobre um conceito mas, principalmente, 
entender o sujeito dentro de uma concepção essencialista, negando suas 
diferenças, sua história e sua cultura, ou seja, negar exatamente as 
condições daquilo que o faz ser humano.  

Considerando que a filosofia sempre tratou a moral como sendo o 
objeto de estudo da ética, vamos nos deparar com algo a respeito do qual na 
sociedade contemporânea, tem se tornado cada vez mais difícil chegarmos 
próximos de entendimento, ou consenso, tamanha sua complexidade. 
Estamos nos referindo à moral como o conjunto dos costumes, tradições 
que se estabeleceram como aceitáveis e corretas dentro de determinados 
grupos. E entendemos a ética como uma reflexão crítica dessa moral. 
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Foucault (1998) nos apresenta uma discussão sobre moral relacionando-a 
com três significado diferentes: o significado do código, o significado dos 
comportamentos e o significado do constituir um si mesmo, constituição de 
um sujeito moral. Para Foucault, a moral do código diz respeito aos valores, 
normas e regras prescrito pelas instituições na sociedade. A moral dos 
comportamentos relaciona-se a, tipo de ações e atitudes propostas pela 
sociedade e que esta espera ser apresentada nos comportamentos. O terceiro 
significado, a constituição de um sujeito moral, implica em considerar a 
diversidade entre os seres humanos na forma de ser e estar no mundo, ou de 
constituírem-se sujeitos pela diferença.  

A partir desta discussão proposta por Foucault (1998), Spink (2000) 
trata os primeiros dois significados de moral colocados por este autor como 
moral prescritiva ou a ética prescritiva. Já o terceiro significado é 
denominado por Spink como a ética dialógica. A primeira acepção é 
fundamentada em um código efetuado através da prescrição de 
comportamentos pelas instituições sociais. A segunda é pautada na 
interação, ou na interanimação dialógica, ou seja, o processo que incorpora 
os diferentes sentidos e endereçamentos que os envolve nas relações sociais 
(SPINK, 2003). Já o que caracteriza a perspectiva da ética dialógica é 
deixar que todas as vozes apareçam no discurso, isto é, que as relações 
sociais possam ser construídas pelas diferenças, que os sujeitos se 
constituam na relação com o outro, com a alteridade e não por relações 
sociais hegemônicas.  

Como essas questões sobre ética podem ser problematizadas na 
Psicologia ou na Psicologia Social? Em um primeiro momento, devemos 
questionar o essencialismo e o caráter universal na concepção de sujeito. 
Como se todos tivessem as mesmas chances ou oportunidades e como se 
todos fossem iguais, ou seja, como se entre homens e mulheres, negros e 
brancos, não existisse nenhuma diferença social, cultural, econômica, racial 
ou sexual implicada na constituição da moralidade e da ética do sujeito.  

Se pensarmos como a Psicologia toma, trabalha ou se insere em suas 
práticas, percebemos que, tradicionalmente existe uma tendência a tomar 
como natural a classificação dos comportamentos dos sujeitos entre aquilo 
que é da norma, do hegemônico e o que não faz parte daquilo que é 
considerado comportamento padrão. Essas questões são dicotomizadas a 
partir de discursos que se fundamentam em técnicas, métodos, conceitos e 
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teorias tidas como comprovadas cientificamente que, portanto, podem ser 
generalizadas e aceitas de forma universal. Tudo isso em nome de 
determinados paradigmas e preceitos éticos.  

Como pode o sujeito ser compreendido unicamente de uma forma 
universal? Separado de sua cultura, de sua história e de sua sociedade? 
Como podemos pensar o psiquismo sem considerarmos os modos 
singulares dos sujeitos se inserirem na cultura? Essas perguntas devem 
persistir dentro da Psicologia e da Psicologia Social para que possamos 
trazê-las para a lógica de concepção de sujeito constituído pelas diferenças. 
Pensar os sujeitos pelas diferenças passa por questões políticas como a 
organização de políticas de geração de renda, de gestão de pessoal, de 
construção de identidades através dos marcadores de gênero, raça e 
diversidade sexual, da produção de estratégias para a construção de uma 
clínica política e de outros dispositivos para o atendimento ao sofrimento 
psíquico. No pressuposto de saúde, educação, moradia, trabalho e 
segurança, direitos básicos para o desenvolvimento da cidadania e 
democracia, deve ser considerado as diferenças, a pluralidade.  

Os sentidos que a expressão “saúde mental” podem adquirir são 
muitos. Dentre eles, está o de uma face normativa, prescritiva, que faz 
referência a uma espécie de conjunto de atributos para uma pessoa ser 
considerada saudável. A Psicologia tem, assim, como desafio para articular 
as questões de paradigmas e da ética em suas práticas, de forma incisiva, 
perguntar-se que concepção de sujeito e de sociedade é pressuposta como 
pano de fundo para estas práticas psicológicas. Seria a prática da 
homogeneização para “adaptação”? Mas, adaptar a que? Tornar uma pessoa 
“igual a maioria” ou apta a fazer o “que todo mundo faz”? Esta não é uma 
resposta séria, nem refletida. A temática sobre paradigmas e ética é 
complexa, merecendo como resposta uma abordagem também complexa 
que, no mínimo, consiga ser problematizadora de questões do 
contemporâneo que envolvem as práticas psicológicas sobre educação, 
trabalho, comunicação, doença, saúde mental, infância, adolescência, 
identidades, violência, a exemplo de como foram discutidas no encontro da 
Regional Sul da ABRAPSO e que são tratadas neste livro.  

A Psicologia Social deve encarar sua produção de conhecimentos 
como difícil, pois sua pluralidade de campos de saber, de abordagens e de 
práticas é tão vasta que, talvez, nunca possamos e nem devamos almejar 
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uma “identidade” para ela. Esta é a questão: entendermos que um trabalho 
de construção plural e promotor da inclusão social e dos direitos 
fundamentais do ser humano passa pelo reconhecimento das diferenças. 
Não se trata da busca de hegemonia de paradigmas. Eis um dos nossos 
desafios éticos no trabalho de formação e, acima de tudo, do campo de 
intervenção e construção de conhecimento em Psicologia Social.  
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