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Apresentação  

Silvia T. Maurer Lane  

O V Encontro Regional da ABRAPSO (Associação Brasileira de 
Psicologia Social) reafirma o acerto da criação desta Associação, como uma 
necessidade da comunidade científica para a pesquisa e a reflexão sobre 
nossa realidade e o ser humano que a constitui em toda a extensão do nosso 
território. 

Semelhanças e diferenças vêm emergindo nas investigações 
realizadas de norte a sul. Consciência, Atividade, Identidade, Afetividade 
— categorias fundamentais na constituição do psiquismo humano — vêm 
sendo objetos de pesquisa nos diversos centros universitários que se 
dedicam ao desenvolvimento de uma Psicologia Social Crítica.  

A redescoberta das emoções como mediações, tão importantes como 
a linguagem e o pensamento, está nos levando a investigar como se formam 
os nossos valores (bom-mau, feio-bonito), e assim contribuir científica e 
praticamente para o desenvolvimento de consciências, ações, enfim de pessoas 
que vivam com mais dignidade e com realizações existenciais mais plenas. 
Estamos procurando conhecer como se constituem estes valores, de início 
individuais, mas que se transformam histórica e socialmente numa Ética. 

E Ética é o tema central deste livro, sob a ótica de uma Psicologia 
Social Crítica.  

Em um primeiro momento, ela é enfocada em sua origem — 
filosófica — com seus fundamentos teóricos, suas implicações 
interdisciplinares, e suas consequências no cotidiano.  

Na II Parte, os artigos tratam do aspecto mais fundamental do ser 
humano — o trabalho — e suas decorrências como o lazer, a identidade, a 
saúde física e mental.  

A III Parte analisa um dos fatores responsáveis pelo processo 
histórico de hominização — a comunicação — seja ela de massas (jornal), 
institucional (igrejas), ou individual.  




