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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.  
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Na IV Parte discutem-se experiências concretas de intervenção 
social. É aqui que a teoria é testada e as contradições são enfocadas com 
crítica e coragem.  

Na V Parte examina-se a decorrência mais importante dos valores 
morais e éticos — a problematização das diferenças sociais, ou seja, a 
contribuição para uma sociedade mais verdadeiramente democrática e 
pluralista. 

Boa leitura e profunda reflexão.  
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Introdução  

Nos dias 6 a 8 de julho de 1994 realizou-se, em Porto Alegre, na 
PUCRS, o V Encontro Regional da ABRAPSO (Associação Brasileira de 
Psicologia Social). Foram dias de reflexão e discussão, onde mais de 100 
pessoas, de vários estados do sul do Brasil, debateram diversos problemas 
referentes à problemática ética das relações sociais. Após o encontro, 
acharam os participantes que seria importante e necessário divulgar 
algumas contribuições que se constituíram em momentos de reflexão 
somando-se ao coro de milhões de brasileiros que procuram construir uma 
sociedade mais justa e solidária.  

O presente volume tem, pois, sua origem na partilha desses 
questionamentos e inquietações. E como um estuário de dezenas de 
contribuições advindas da participação de muitos. O que mais nos provocou 
foi a convicção generalizada de que não é suficiente saber, mas que é 
necessário modificar, transformar, colocar em prática o que se discutiu. 
Como afirma Aristóteles, em sua Ética a Nicômacos (II, 2, 1103 b 26-30): 
“não é para saber o que é a virtude em sua essência que esse estudo foi 
empreendido, mas para tornar-nos virtuosos”. O que importa é a 
concretização e a prática.  

Os trabalhos que seguem fundamentam-se nessas considerações 
básicas. Dos 52 trabalhos apresentados, foram selecionados 20, e agrupados 
em cinco grandes temas:  

I. Tematizações teóricas gerais  

Quatro trabalhos discutem o que poderíamos chamar de 
considerações teóricas. Pedrinho Guareschi discute os fundamentos da 
ética, mostrando que são as relações seu objeto central, traçando as 
distinções entre ética e moral. Tânia Galli Fonseca traz uma perspectiva 
interdisciplinar da ética e das relações sociais. Terezinha D’Agosto faz uma 
abordagem filosófica dessa problemática. Ivo Poletto mostra a ética 
presente no relacionamento com nosso Planeta Terra e suas consequências 
para o equilíbrio humano.  




