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APRESENTAÇÃO 

O título desse livro expressa tanto o produto como o processo que 
culminou em sua elaboração. 

Diálogos em Psicologia Social é o tema do XIV Encontro Nacional 
da ABRAPSO. A definição do tema bem como os tipos de diálogos que se 
queriam presentes foram construídos paulatinamente, num processo dialógico. 

Desde que essa diretoria da ABRAPSO iniciou o trabalho de 
organização do XIV Encontro Nacional, desencadeamos um processo de 
consulta, discussão e definição de detalhes do próprio Encontro. Com 
intensa participação das diretorias regionais e das coordenações dos núcleos 
criaram-se as Comissões Científica e Organizadora. Embora esta, por suas 
próprias funções, tenha sido composta por sócios da ABRAPSO de 
universidades do Rio de Janeiro, a Comissão Científica foi composta por 
sócios da ABRAPSO indicados pela Diretoria, pelos Vice-Presidentes 
Regionais e pelos Coordenadores de Núcleo. Construímos, assim, uma 
Comissão composta por 16 membros, oriundos de diferentes universidades 
de todo o país. Esta Comissão funciona como Conselho Editorial deste livro. 

A Diretoria da ABRAPSO sugeriu que o tema do Encontro fosse 
“Diálogos em Psicologia Social”. Com a Comissão Científica já 
funcionando, evidenciou-se serem diversos os objetos dos diálogos que se 
entendiam importantes: epistemológicos, metodológicos, éticos, políticos, 
estéticos e com as políticas públicas. 

Com essa primeira definição, continuamos o intenso processo de 
troca e reflexão entre os membros da Comissão Científica para a 
composição do elenco dos eixos temáticos que vieram a aglutinar as 
contribuições da psicologia social na atualidade. Foram definidos dez eixos 
que cumpriram o papel de aglutinar as contribuições na forma de pôsteres, 
sessões temáticas e mesas-redondas. Os eixos temáticos e o escopo de sua 
continência são: 
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1. Educação: abriga contribuições que se situem na interface da 
Psicologia Social e Educação, abrangendo tanto a educação escolar quanto 
a educação no sentido lato que se dá nas demais esferas da vida social, 
envolvendo o atual debate sobre educação como direito, dispositivo de 
cidadania e, fundamentalmente, condição de aprofundamento da democracia; 

2. Ética, violências e direitos humanos: acolhe trabalhos que 
focalizem três eixos de reflexão que norteiam a convivência entre pessoas 
em diversas esferas da vida social: os valores éticos, as distintas formas de 
violência material e simbólica e os direitos humanos; 

3. Gênero, sexualidade, etnia e geração: acolhe experiências, estudos 
e/ou pesquisas que focalizam o poder, em sua dimensão relacional, que se 
organiza em posições identitárias e práticas interpessoais, institucionais e 
culturais, marcadas por categorias e sistemas sociais tais como: idade–
geração, orientação sexual, raça–etnia, sexo–gênero; 

4. Histórias, teorias e metodologias: recebe trabalhos sobre as 
diferentes histórias da psicologia social, suas teorias e metodologias. 
Acolhe contribuições que as tratem de forma singularizada ou em estreito 
dialogo. Diferentes perspectivas epistemológicas são bem-vindas; 

5. Infâncias, adolescências e famílias: visa a abordagem da 
construção social dos conceitos de infância, adolescência e família, bem 
como novas formas de relações familiares, juventude e identidades; 

6. Mídia, comunicação e linguagem: trata das contribuições sobre os 
processos que envolvem a produção discursiva em contextos midiáticos e 
os processos de subjetivação mediados pela comunicação globalizada na 
sociedade contemporânea; 

7. Política: recepciona contribuições que focalizem fenômenos 
políticos como comportamento eleitoral, movimentos sociais e ações 
coletivas, discursos políticos e participação social/esfera pública, desde a 
articulação entre psicologia social e política; 
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8. Processos organizativos, comunidades e práticas sociais: visa 
fortalecer o dialogo entre três linhas importantes de estudo e intervenção em 
psicologia social: as comunidades, os grupos sociais formais e informais e 
os diferentes tipos e práticas organizativas. Acolhe trabalhos que se insiram 
em qualquer uma dessas linhas ou busquem articulá-las; 

9. Saúde: abriga contribuições que se situem na interface da 
psicologia social e saúde, abrangendo tanto saúde coletiva, saúde pública, 
quanto saúde mental, envolvendo o atual debate sobre saúde como direito e 
dispositivo de cidadania; 

10. Trabalho: congrega contribuições que focalizem as diversas 
configurações do trabalho, do emprego e do desemprego na sociedade 
contemporânea. 

O processo de definição desses eixos foi momento propício para que 
se explicitassem os grandes temas que imantam as linhas de pesquisa na 
psicologia social brasileira. 

Posteriormente, a Comissão Científica procedeu à indicação de 
nomes de pesquisadores que pudessem compor os simpósios e proferir a 
conferência de abertura. Novamente, aqui, a potencialidade de estabelecimento 
de diálogo expressando as diferenças teórico–metodológicas, as diversas 
construções de objetos, a sua consequente diversidade de encaminhamentos 
no trabalho de pesquisa e de intervenção foram também contempladas. 

Acrescentamos um simpósio, sobre “Psicologia Social”. Finalmente, 
com a conferência de abertura pretendeu-se que os diversos diálogos 
pudessem ser acolhidos. 

Esse livro apresenta textos integrais de todos os simpósios e da 
conferencia de abertura, totalizando vinte e sete artigos. A partir da leitura 
dos títulos das contribuições, no sumário, já é possível vislumbrar os 
caminhos tomados nas diversas apresentações. 
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Consideramos que esse livro apresenta, além da contribuição singular 
e importante de cada autor, uma mostra do atual debate da psicologia social 
entre nós. 

Os Diálogos em Psicologia Social não se tornariam públicos sem o 
apoio e o esforço de Pedrinho Guareschi, a quem agradecemos. 

Ana Maria Jacó-Vilela 

Leny Sato 

  




