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Reflexões sobre pesquisa em psicologia, método(s) e “alguma” ética  

Andréa Vieira Zanella1 

Vou começar essa fala resgatando alguns excertos de uma anedota 
que anda circulando nos endereços eletrônicos de quem navega pela 
internet, a qual considero preciosa para a discussão que aqui apresento:  

A pergunta “por que o frango cruzou a estrada?”, apresentam-se 
diferentes respostas, advindas de interlocutores variados espacial e 
temporalmente. Assim respondem:  

Professora primária — Porque queria chegar do outro lado da 
estrada. 

Poliana — Porque estava feliz.  

Platão — Porque buscava alcançar o bem.  

Aristóteles — É da natureza dos frangos cruzar a estrada.  

Nelson Rodrigues — Porque viu sua cunhada, uma galinha sedutora, 
do outro lado.  

Marx — O atual estágio das forças produtivas exigia uma nova classe 
de frangos, capazes de cruzarem a estrada.  

Moisés — Uma voz vinda do céu bradou ao frango: “Cruza a 
estrada!” E o frango cruzou a estrada e todos se regozijaram.  

Maquiavel — O frango cruzou a estrada. A quem importa o por quê? 
Estabelecido o fim de cruzar a estrada, é irrelevante discutir os meios 
que usou para isso.  

Darwin — Ao longo de grandes períodos de tempo, os frangos têm 
sido selecionados naturalmente, de modo que, agora, têm uma 
predisposição genética a cruzarem estradas.  

Einstein — Se o frango cruzou a estrada ou a estrada se moveu sob o 
frango, depende do ponto de vista. Tudo é relativo.  

                                                 
1 Professora do Programa de Pós-Graduação em Psicologia da Universidade Federal de Santa 
Catarina (UFSC), Doutora em Psicologia da Educação pela Pontifícia Universidade Católica 
de São Paulo (PUCSP). 
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Kant — O frango seguiu apenas o imperativo categórico próprio dos 
frangos. É uma questão de razão prática.  

ACM — Estava tentando fugir, mas já tenho um dossiê pronto, 
comprovando que aquele frango pertence a Jorge Amado. Quem o 
pegar vai ter que se ver comigo!  

Sócrates — Tudo o que sei é que nada sei.  

Dorival Caymmi — Eu acho (pausa)... — Amália, vai lá ver pra onde 
vai esse frango pra mim, minha filha, que o moço aqui tá querendo 
saber.  

Trago essa anedota porque a considero ilustrativa do momento em 
que vivemos, mais especificamente no universo acadêmico. Uma das 
maiores conquistas da contemporaneidade,2 no que se refere à produção de 
conhecimentos reconhecidos como científicos, é a relativa dissolução de 
fronteiras entre áreas do saber demarcadas por um referencial hegemônico 
(e por que não dizer unívoco) de método.  

A discussão sobre as diferenças entre as ciências exatas e as ciências 
humanas e sociais, a especificidade de seus objetos de estudo e caminhos 
possíveis para sua investigação, ocupa a arena do debate no circuito 
acadêmico mundial desde que a idade moderna no que tange à produção de 
conhecimentos se firmou. O estabelecimento de demarcadores claros do 
que pudesse vir a ser reconhecido como científico, pautados em uma lógica 
nomotético-quantificadora, difundiu-se como imperativo regulador de toda 
e qualquer investigação, independente de seus objetos e especificidades.  

Em consequência, assistimos por um longo tempo, nas ciências 
humanas e sociais, à importação de modelos de investigação próprios das 
ciências exatas, os quais, se importantes na medida em que revelam facetas 
da realidade investigada, de modo algum esgotam essa mesma realidade e 
podem ser utilizados como únicas ferramentas para sua explicação. Trago 

                                                 
2 O conceito de contemporaneidade é utilizado aqui como sinônimo do momento em que se 
vive, apontado por Sawaia (1997, p.81) como “um momento histórico paradoxal, que apela à 
subjetividade e à identidade, ao mesmo tempo em que exclui o sujeito, configurando um 
processo social de inclusão do homem pela exclusão do sujeito, encoberto pelo apelo à 
subjetividade, à identidade e ao intimismo. Isto é, resgata-se o sujeito para instrumentalizá-lo 
e isolá-lo, condenando-o ao assujeitamento” (grifos da autora). 
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aqui a fala de um físico brasileiro, Nelson Fiedler-Ferrara, que alerta para 
essa questão: 

Não me parece correto imaginar-se que se está sendo automaticamente 
“científico” ao se utilizarem métodos e conceitos das ciências exatas 
em humanidades. Faze-lo, é verdade, pode enriquecer bastante a 
análise que se pretende, revelando novas nuanças e métodos de 
abordagem, mas a pertinência e consequências positivas dessa 
utilização devem ser demonstradas (Fiedler-Ferrara, 1998, p.45).  

Chama a atenção, o autor, para a transposição direta de pressupostos 
de pesquisa entre áreas distintas do saber, desconsiderando-se 
especificidades e a compreensão de que qualquer fenômeno investigado é, 
fundamentalmente, complexo. Desse modo, produzir conhecimentos e 
validá-los cientificamente é tarefa que pressupõe, como ponto de partida, o 
reconhecimento tanto do recorte estabelecido como das condições de 
investigação enquanto necessários e delimitadores das respostas produzidas 
como as possíveis nesse momento histórico, com as ferramentas que se 
lançou mão e o olhar escolhido.  

No que se refere à psicologia, o debate se apresenta de forma intensa 
sob polarizações que até pouco tempo tornavam impensáveis qualquer 
possibilidade de diálogo. Pesquisa quantitativa x pesquisa qualitativa, 
pesquisa experimental x outras pesquisas, pesquisa básica x pesquisa 
aplicada, são algumas das expressões que revelam, mais que diferenças, 
intolerâncias e discursos que se prestam a exercícios de poder legitimadores 
de falsas cisões.  

Sob a guarda de uma lógica iluminista, redentora, que poderia, via 
racionalidade instrumental, produzir e acumular conhecimentos que 
levassem à “libertação das irracionalidades do mito, da religião, da 
superstição, libertação do uso arbitrário do poder, bem como do lado 
sombrio da nossa própria natureza humana” (Harvey, 1993, p.23), foram 
padronizados e de certa forma universalizados os caminhos para toda e 
qualquer investigação em nome da ciência. Essa hegemonia, no entanto, 
vêm se revelando frágil e insustentável em um contexto social onde as 
intolerâncias não encontram guarida. Como isso se revela?  

Embora incipiente em algumas “coletividades” científicas, mais 
visíveis em outras, assistimos hoje a uma abertura ao diálogo entre 
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diferentes possibilidades de se conceber desenhos de métodos de pesquisa, 
sendo os resultados advindos dessas diferenças, analisados em razão do 
poder explicativo sobre a realidade investigada.  

Essa abertura assenta-se fundamentalmente no reconhecimento do 
que Vygotsky já anunciava na década de 30 do século passado, a saber, que:  

O objeto e o método de investigação mantém uma relação muito 
estreita... A elaboração do problema e do método se desenvolve 
conjuntamente, ainda que não de modo paralelo. A busca do método 
se converte em uma das tarefas de maior importância na investigação. 
O método, nesse caso, é ao mesmo tempo premissa e produto, 
ferramenta e resultado da investigação (Vygotsky, 1931/1995, p.47).  

Esse pressuposto é reafirmado por vários pesquisadores 
contemporâneos, como Biasoli-Alves, que chama a atenção, quando da 
análise das estratégias de pesquisa, para “o acerto do método frente ao 
objeto e aos objetivos do projeto” (Biasoli-Alves, 1998, p.136).  

Essa premissa é fundamental porque anuncia a abertura à 
diversidade, contrapondo-se ao modelo de ciência característico da 
modernidade que ainda brada em muitas instituições pela manutenção de 
sua posição hegemônica, modelo esse que se assenta, fundamentalmente, no 
pressuposto “do” método. Assim mesmo: singular, único, que se aplica a 
uma só possibilidade, distinto, excêntrico, notável, bizarro.  

Vários são os sinônimos que o dicionário nos oferece para o que é 
único e, nessa condição, exclui o diverso, o heterogêneo, o dissonante, o 
plural. Conceber “o” método em ciência significa obliterar possibilidades 
de caminhos múltiplos na produção de conhecimentos, significa assentar as 
explicações possíveis sobre a realidade em uma premissa anterior que, de 
certo modo, direciona o olhar e cega o pesquisador para a multiplicidade de 
cores e luzes que compõem o fenômeno investigado.  

Necessário aqui algumas explicações: certamente o olhar do 
pesquisador é jamais neutro, posto que sempre direcionado por alguns 
pressupostos. Com destaca Minayo,  

(...) qualquer estudo da realidade, por mais objetivo que possa 
parecer, por mais ‘ingênuo’ ou ‘simples’ nas pretensões, tem a 
norteá-lo um arcabouço teórico que informa a escolha do objeto, 
todos os passos e resultados teóricos e práticos (Minayo, 2000, p.37).  
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No entanto, a vertente até então hegemônica da pesquisa nega a 
existência desses pressupostos e se fecha, com essa postura, ao 
reconhecimento de que seu próprio olhar é datado, é social, é histórico. É, 
enfim, “uma” possibilidade. O que se olha assume, em consequência, 
caráter de verdade inexorável, sendo os dados advindos do caminho único, 
reconhecidos como expressão de toda a realidade, que ali se esgota. Apesar 
da crítica, é importante destacar que esses estudos apresentam, é certo, uma 
faceta da realidade, mas com certeza não a esgotam e sequer podem ser 
reconhecidas como seu correlato.  

Abre-se assim o caminho para o acolhimento de olhares múltiplos 
que recobrem facetas, prismas e ângulos diferenciados. Abre-se assim a 
possibilidade do reconhecimento da realidade como complexa, 
contraditória, múltipla e em permanente transformação, bem como do 
pesquisador como constituído por essa realidade e que sobre ela se debruça, 
com foco em um aspecto e lentes que pode lançar mão naquele momento 
histórico, com as condições sociais e políticas em que se insere.  

Nem tudo, no entanto, são flores. Afinal, o reconhecimento da 
diversidade, o acolhimento à diferença, caso não se paute em uma reflexão 
sobre o que se acolhe, com que objetivo, assentado em qual projeto social e 
político, pode levar ao extremo de se calar diante da violência, da barbárie, 
do imponderável. Pode, enfim, significar aviltamento à vida, ao invés da 
sua afirmação.  

Entro aqui com a reflexão sobre ética,3 ou melhor, sobre o necessário 
diálogo a ser entabulado pelos cientistas da relação entre ética e ciência. 
Afirmo a necessidade do compromisso dos pesquisadores, independente do 
objeto, dos objetivos e do método delineado em suas investigações, tanto 
com o que investigam — com os usos que serão feitos desses 
conhecimentos quanto com quem investigam.  

                                                 
3 A discussão aqui apresentada parte do pressuposto que “Ética não se confunde com moral, 
como erroneamente as expressões consagradas ‘ética católica’, ‘ética protestante’, ‘ética 
liberal’, ‘ética nazista’, ‘ética socialista’. Enquanto a moral tem uma base histórica, o 
estatuto da ética é teórico, corresponde a uma generalidade abstrata e formal. A ética estuda 
as morais e as moralidades, analisa as escolhas que os agentes fazem em situações concretas, 
verifica se as opções se conformam aos padrões sociais” (Srour, 1998, p.270). 
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Para discutir sobre o que se investiga, vou resgatar algumas 
afirmações, que considero ímpares, feitas por Cláudio Moura e Castro 
(1978) há mais de duas décadas. Ao discorrer sobre as vicissitudes do 
processo de elaboração de teses e dissertações acadêmicas, o autor destaca 
três critérios fundamentais para a escolha do tema da investigação: esta 
deve ser viável, original e relevante. A viabilidade é a primeira condição a 
ser considerada quando do desenho de uma pesquisa, pois propostas 
espetaculares podem correr o risco de ficar depositadas em fundos de 
gavetas ou hard disks caso o autor não tenha condições para realizá-la. 
Essas condições podem ser financeiras, de tempo, de acesso aos sujeitos 
com os quais se pretende trabalhar ou mesmo de material bibliográfico para 
a empreitada proposta. A originalidade, por sua vez, não decorre 
necessariamente do fato do objeto de pesquisa ser inédito, mas sim da 
capacidade que têm os resultados de nos surpreender. Por fim, ao falar 
sobre a relevância do tema de pesquisa e da necessária articulação com os 
demais critérios, o autor nos brinda com uma passagem que, dado ao seu 
caráter hilário e ao mesmo tempo deprimente para quem se preocupa com o 
impacto social e político do que se investiga, compartilho com vocês:  

Foi realizada uma pesquisa que verificou que estudantes do sexo 
masculino tendem a carregar seus livros junto aos quadris, seguros 
por apenas uma das mãos. Já as mulheres levam-nos com ambas as 
mãos, cingidos junto ao peito. Original e viável essa pesquisa pode 
ser. Sua relevância, contudo, está por ser demonstrada. Não nos 
parece um tema prioritário na pesquisa educacional brasileira 
(Castro, 1978, p.315).  

As escolhas dos objetos de pesquisa são, certamente, prerrogativas 
dos pesquisadores em sociedades democráticas e assim deve continuar 
sendo. No entanto, refletir e discutir sobre o que se investiga, bem como 
sobre os resultados divulgados, é prerrogativa de todos, posto que interesses 
coletivos e financiamento público sempre estão envolvidos. O resultado da 
ciência é, sob esse prisma, ao mesmo tempo privado e coletivo, posto que a 
realidade em que se sustenta é produzida historicamente por todos, o que 
deveria significar o direito de acesso aos resultados de pesquisa e benefícios 
daí advindos. 

O segundo aspecto que destaquei ao apontar a necessária relação entre 
ética e ciência diz respeito à com quem se pesquisa. Duas questões merecem 
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consideração: falar em “com quem” demarca, necessariamente, uma postura 
epistemológica que considera a vinculação inexorável entre o sujeito que 
pesquisa e a realidade a ser apreendida. Esta vinculação não é, no meu 
entender, decorrente de unidades distintas que interagem em determinado 
momento, mas sim de mútua constituição, posto que aquilo que se investiga 
constitui de certo modo o olhar daquele que sobre ela se debruça. 

Outra questão se refere à qualidade da relação estabelecida com esses 
sujeitos com os quais se trabalha. A Declaração de Helsinque, documento 
elaborado pela Associação Médica Mundial em 1964 que se apresenta 
como “referência ética mais importante para a regulamentação de pesquisas 
médicas envolvendo seres humanos” (World Medical Association apud 
Diniz & Corrêa, 2001, p.681), é o parâmetro norteador para as reflexões 
que se faz sobre a relação “ética e ciência” em nível mundial. Genérica e 
sem qualquer pretensão normatizadora, a Declaração de Helsinque destaca, 
entre outros aspectos, que os sujeitos investigados sejam plenamente 
esclarecidos dos objetivos das pesquisas da qual participam. Mais ainda, é 
necessário que consintam, por escrito, em participar (consentimento pós-
informado ou pós-esclarecido). Soma-se a isso o direito inalienável aos 
resultados obtidos, o que pode significar, em caso de pesquisas médicas, 
acesso ao que de mais avançado houver na área em termos de tratamento.  

À primeira vista esses quesitos parecem obviedades, porém o 
movimento que se faz no sentido de modificá-la (vide Diniz & Corrêa, 
2001; Garrafa & Prado, 2001), ou mesmo as poucas referências a esse 
respeito nas normas aos autores das publicações brasileiras na área médica 
(Sardenberg, Muller, Pereira, Oliveira, & Hossne, 1999) denotam o quão 
distante estamos de sua universalização. Na esfera da psicologia a questão 
parece ainda mais precária, posto que consulta à base de dados Scielo, a 
partir das palavras chave ética, pesquisa e psicologia, resultou em ausência, 
em silêncio que, no meu entender, muito comunica. Estaríamos em uma 
esfera de saber que prescinde de pressupostos comuns em suas pesquisas, 
dispensando assim uma reflexão coletiva sobre ética? É mister que todos os 
pesquisadores “psi” são éticos? E que ética é essa?  

O silêncio a esse respeito é preocupante. Afinal, se entendemos ética 
como fundamento filosófico e valorativo (Guareschi, 1998), não 
discutirmos que fundamentos são esses e em que se assentam, pode 
significar conivência com práticas investigativas que aviltam a dignidade 

53 
 

humana. Somado ao discurso da diversidade, complexifica ainda mais a 
questão, posto que, como afirmado anteriormente, nem toda diferença 
merece consideração e reconhecimento.  

Uma necessidade imperativa se apresenta, assim, para a consecução 
do diálogo necessário à legitimação de princípios éticos: o reconhecimento 
e acolhimento da diversidade na produção de conhecimentos precisa se 
fundar em princípios claros que se apresentem como norteadores de todo o 
processo, tanto no momento da definição de objetivos, quanto na coleta de 
informações e nas explicações produzidas.  

Junto à defesa da clareza desses princípios apresento o que considero 
fundamental nas pesquisas psicológicas e sociais: o compromisso com a 
democratização dos bens materiais e simbólicos historicamente produzidos, 
o acolhimento à diferença, o compromisso com a “ética da vida justa”4. 
Afinal, nem tudo que se diz em nome da ciência pode ser aceito, sob o risco 
de se contribuir para práticas escusas e interesses privados avessos à 
emancipação do gênero humano.  

Em síntese, poderia dizer que o compromisso social e político 
relacionado à pesquisa precisa ser pensado em três vertentes:  

1. Em relação à realidade investigada — o compromisso é com a 
explicitação de seu movimento, sendo os resultados confiáveis no 
sentido de fiéis aos dados coletados e apresentados como o que foi 
possível naquele momento, com os procedimentos e lentes utilizadas, 
apresentá-la.  

2. Em relação aos sujeitos investigados — Estão suficientemente 
esclarecidos dos objetivos da investigação da qual participam? Que 
retorno terão eles sobre o que foi investigado? Poderão se beneficiar 
desses conhecimentos? Em que medida?  

3. Em relação à sociedade em geral — Que contribuição as reflexões 
produzidas apresentam para a transformação da realidade social em 
direção a modos de vida mais dignos e justos? Em que medida os 
resultados do que investigo contribuem para explicitar a realidade em 
seu contraditório e permanente movimento ao invés de camuflá-la?  

                                                 
4 Vide Sawaia, 1997. 
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Afirma-se, assim, que não há ciência neutra e sequer método neutro. 
Há uma coletividade de pesquisadores que necessariamente precisam 
enfrentar a árdua tarefa de encontrar pontos em comum. Esses pontos, por sua 
vez, não dependem de normas jurídicas para se afirmarem, embora no caso 
brasileiro tenhamos suporte suficiente para colocarmos a discussão em 
parâmetros minimamente aceitáveis. Estou me referindo ao Código de Ética 
Profissional dos psicólogos, do Conselho Federal de Psicologia, que em seu 
Art.30, “Das Comunicações Científicas e da Divulgação ao Público”, afirma:  

Art.30 — Ao Psicólogo, na realização de seus estudos e pesquisas, 
bem como no ensino e treinamento, é vedado:  

a) desrespeitar a dignidade e a liberdade de pessoas ou grupos 
envolvidos em seus trabalhos;  

b) promover atividades que envolvam qualquer espécie de risco ou 
prejuízo a seres humanos ou sofrimentos desnecessários para animais;  

c) subordinar investigações a sectarismos que viciem o curso da 
pesquisa ou seus resultados;  

d) conduzir pesquisas que interfiram na vida dos sujeitos, sem que 
estes tenham dado o seu livre consentimento para delas participar e 
sem que tenham sido informados de possíveis riscos a elas inerentes 
(Conselho Federal de Psicologia [CFP], 2002, p.16).  

Os princípios reguladores do exercício profissional do pesquisador 
em psicologia coadunam, portanto, com as reflexões que venho tecendo 
neste momento. O Parágrafo Único desse mesmo artigo igualmente merece 
destaque, posto que vem ao encontro de uma vertente de análise aqui 
apresentada. Diz o seguinte:  

Fica resguardado às pessoas envolvidas o direito de ter acesso aos 
resultados das pesquisas ou estudos, após seu encerramento, sempre 
que assim o desejarem (CFP, 2002, p.16).  

Estamos muito bem servidos, portanto, o que se constata via consulta à 
regulamentação do exercício profissional em psicologia aqui exemplificado, 
em termos legais, ainda que esse documento não se revista de poder jurídico. 

Por sua vez, mesmo que tivesse essa força, isso não garantiria 
legitimidade aos preceitos ali arrolados, posto que somente a difusão e 
universalização desses princípios é que garante a sua utilização como 
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fundamentos de toda e qualquer ação dos profissionais psi, incluindo aí os 
pesquisadores da área.  

Para caminharmos em direção à essa legitimidade, creio que 
precisamos superar antagonismos de partida, que nos cegam para o 
reconhecimento de aspectos importantes destacados por perspectivas 
teórico-metodológicas opostas. Urge que a comunidade científica em geral, 
e com maior ênfase da psicologia, resgate, na esfera da produção de 
conhecimentos que se pretendem científicos, reflexões sobre credibilidade, 
fidedignidade, validade, relevância e rigor, as quais servem de bandeira ao 
discurso de sustentação “do” método. Em contrapartida, os que defendem 
“os” métodos, os caminhos múltiplos e a polifonia que pode revelar a 
realidade enquanto diversa, trazem para o debate, além de alguns desses 
aspectos, a cara reflexão sobre o compromisso social e político do 
pesquisador e sua responsabilidade frente à sociedade que se quer produzir. 
Somente o cotejamento e consideração concomitante desses aspectos, em 
uma busca coletiva de informações sobre a realidade que permitam 
conhece-la e transformá-la, pode nos levar em direção a produção de 
conhecimentos em psicologia originais, viáveis e relevantes.  

Para finalizar, voltemos à problemática do Frango que inaugurou esta 
conversa. Inicialmente cabe perguntar a quem interessaria saber porque o 
frango cruzou a estrada e (se há) qual a importância dessa questão. E 
original, certamente, mas não exatamente viável. Afinal, Menandro destaca, 
na direção dialógica que apontei acima, a  

insuficiência da observação apenas da ação: é necessário ouvir 
explicações (e concepções subjacentes a elas) sobre os porquês 
admitidos da ação, da omissão, da recusa, do interesse, da associação, 
do afastamento (Menandro, 1998, p.399). 

No caso da anedota apresentada, a resposta eticamente fiel à 
realidade só poderia, nesse sentido, ser dada pelo próprio frango, o que 
ainda não é possível na pesquisa científica, dada a impossibilidade de fala 
do galináceo ou da nossa de entender seus cacarejos.  

Apresenta-se, assim, uma dificuldade que não podemos contornar, 
pois como trabalhamos na pesquisa social prioritariamente com pessoas, a 
resposta que poderíamos apresentar seria a proveniente do próprio sujeito 
com o qual se busca produzir conhecimentos, no caso o frango.  
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Por sua vez, a fala do sujeito, para ser analisada, precisa de um 
referencial interpretativo que, no meu caso, buscaria investigar as 
dimensões públicas e privadas de sua fala. Isso significa analisar como o 
sujeito se posiciona perante a situação, suas possibilidades de compreensão 
da própria condição em que se encontra, as relações dessa sua prática tanto 
com o contexto imediato quanto com a trama de relações sociais 
características do momento social e histórico em que se vive.  

A análise da resposta sustentar-se-ia, portanto, em informações do 
contexto atual, da história tanto dessa pessoa em particular quanto da 
coletividade em que se insere, com seus antagonismos, jogos de interesses, 
alianças e desconfianças, enfim, lutas cotidianas. Lutas essas que devagar 
apresentam resultados, como o que assistimos nesse memorável 27 de 
outubro de 2002, dia em que “a esperança venceu o medo” e pudemos nos 
apresentar com coragem e emoção, “sem medo de sermos felizes”. E a 
primeira vez que paro diante da televisão e, com escancarada emoção e 
orgulho, escuto atentamente as palavras do nosso presidente Luís Inácio 
Lula da Silva. Não poderia deixar de compartilhar essa alegria com vocês, 
posto que significa, para mim, um importante passo rumo à concretização 
de uma ética da vida digna, solidária e justa.  
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Identidade, subjetividade, alteridade e ética  

Neuza Maria de Fátima Guareschi1 

Se adotarmos a perspectiva de que a ciência é uma prática social, isto 
significa dizer que a ciência é uma produção histórica e cultural que está 
permanentemente criando e recriando a si própria. Isto também quer dizer 
que a ciência não é absoluta e, portanto, não possui verdades, mas está 
continuamente em busca da compreensão do ser humano nos diferentes 
contextos que envolvem suas interações sociais.  

Recentemente, emergiram na área da Psicologia Social enfoques 
teórico-metodológicos que vieram redimensionar a discussão, tanto em 
relação a questões epistemológicas, quanto em relação a aspectos da práxis 
da Psicologia Social.  

O Construcionismo Social, por exemplo, vem marcar um diferente 
paradigma na Psicologia Social por incluir em seu corpo teórico e 
metodológico as práticas discursivas e a produção de sentidos no cotidiano, 
deve-se dizer que o Construcionismo Social inicia na Psicologia social uma 
virada linguística.2 O Construcionismo Social3 concebe tanto o sujeito 
quanto o objeto como construções histórico-sociais, estabelece uma crítica à 
ideia representacionista do conhecimento e da objetividade, problematizando 
aspectos sobre a realidade e o sujeito. É através de questões da linguagem, 
que o Construcionismo Social incorpora a perspectiva linguística do 
estruturalismo e a discussão das práticas discursivas e de discurso do pós-
estruturalismo nas análises sobre a produção de sentidos no cotidiano dentro 
da sua abordagem teórico-metodológica. Junto com o Construcionismo e o 
campo dos Estudos Culturais e as contribuições do pós-estruturalismo, 
principalmente através da obra de Foucault, é que queremos marcar e 

                                                 
1 Professora Doutora do PPGP — Faculdade de Psicologia — PUCRS, Coordenadora do 
Grupo de Pesquisa: Estudos Culturais, Identidades/Diferenças e Teorias Contemporâneas. 
2 Ao fazer referência a Virada Linguística, cabe aludir o que Veiga-Neto (1996) propõe: “O 
que dizemos sobre as coisas nem são as próprias coisas (como imagina o pensamento 
mágico), nem são uma representação das coisas (como imagina o pensamento moderno); ao 
falarmos sobre as coisas nós as constituímos”. 
3 Para melhor compreensão sobre os pressupostos teóricos e metodológicos do 
Construcionismo Social consultar o trabalho organizado por Spink, 1999. 




