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TEXTO DE ABERTURA  

XII Encontro Nacional da ABRAPSO  

Neuza Maria de Fátima Guareschi 

Desde sua fundação em 1980 a ABRAPSO promove a cada dois 
anos, um encontro nacional de Psicologia Social. O evento congrega a 
comunidade científica e profissionais que fazem da interface entre a 
Psicologia e a Sociedade seu campo de trabalho e de reflexão.  

Ao longo de sua trajetória, a ABRAPSO sempre se constituiu como 
um espaço de crítica e de invenção de estratégias de resistência aos modos 
de assujeitamento que atravessam as formas de dominação características 
da sociedade contemporânea, assumindo um posicionamento político e 
científico que ultrapassa as fronteiras disciplinares da Psicologia. É a luta 
pela afirmação da vida, pela legitimidade da diferença, pela 
responsabilidade ética das escolhas que têm marcado o compromisso da 
Psicologia Social brasileira com o seu tempo.  

Resistindo à cristalização de discursos hegemônicos, este encontro 
pretende implicar-se no cotidiano da história de modo a não somente 
refleti-la, mas inventá-la. Estamos iniciando um século marcado pela 
velocidade, pelo desenvolvimento tecnológico, pelo poder midiático, pelas 
violentas desigualdades sociais, pela exploração do medo e manutenção de 
relações de opressão em um mundo globalizado cada vez mais 
caracterizado pelo individualismo.  

Diante desse contexto, a ABRAPSO assume o compromisso ético de 
ir além de uma mera exposição científica e acadêmica de trabalhos, 
pesquisas e ações realizadas no país, fazendo jus à própria trajetória crítica 
que caracteriza a sua história. Há de se desejar mais! Produzir um espaço e 
um tempo de resistência à volatilidade dos modos de viver deste tempo; 
lutar contra a ditadura da imagem descartável e instantânea e permitir que o 
corpo experimente seus movimentos de criação e desconstrução; 
confrontar-se com uma sociedade marcada pela mercantilização e 
privatização da subjetividade provocando experiências solidárias 
participativas.  
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A temática deste Congresso — Estratégias de invenção do presente: 
a Psicologia Social no contemporâneo — exprime essa trajetória da 
ABRAPSO e atualiza assim as múltiplas estratégias de resistência e 
criação, que encontram neste espaço um território de interlocução e de 
interface entre saberes e fazeres, que tem na experiência do sujeito de hoje 
a inspiração reflexiva necessária tanto à produção de conhecimento, como 
às propostas de intervenção que caracterizam a Psicologia Social no 
presente.  

Buscamos movimentos de construção da Psicologia como uma ação 
política e social, como um conhecimento que produz diferenças e não 
somente as acomoda, que pretende experimentar a potência do múltiplo. 
Como forma de abordar a complexidade deste momento, temos que buscar 
ações positivas e afirmativas que possam inventar novos modos de 
existência.  

Enfatizamos o processo de constituição de redes e iniciativas de 
diferentes segmentos da sociedade que objetivem organizações 
substitutivas às hegemonias que configuram o regime neoliberal, apagador 
de diferenças e padronizador da subjetividade. Para tanto, precisamos 
contemplar iniciativas que compreendam o intersubjetivo, a discussão e a 
problematização de novas tecnologias e modelos alternativos de 
sustentabilidade, nas diversas instâncias e extratos da coletividade.  

Uma das premissas para a construção da cidadania é o debate sobre a 
efetivação dos direitos sociais e o acesso de todos aos mesmos. A proteção 
da vida humana é responsabilidade social sendo que as políticas sociais 
públicas delineiam os limites para minimizar a precarização da existência e 
da desigualdade, avançando na conquista de direitos universais, 
evidenciando a priorização da vida e da ampliação de sua qualidade.  

Para isso é preciso transformar a própria ecologia social no 
contemporâneo, já que os modos de subjetivação atuais tendem a produzir 
formas perversas de individualismo. A Psicologia Social, a partir de uma 
perspectiva ética e estética, visa promover transformações 
socioeconômicas e culturais que se situam ao lado dos sujeitos na sua 
potencialidade no que se refere a outras formas de trabalho, de sexualidade, 
de posições de poder dos homens, das mulheres, das etnias, do lugar das 
crianças, dos jovens e dos velhos na sociedade.  



4 
 

A cidade enquanto território de produção do viver e de sentir é o 
palco de subjetividades forjadas na relação dos corpos com seu espaço 
arquitetônico, suas vias de acesso e suas inacessibilidades, seus visíveis e 
invisíveis roteiros de passagem.  

O grande número de inscrições e de trabalhos para este Encontro 
denota a riqueza e a pluralidade das práticas sociais experimentadas na 
contemporaneidade. O exame dos temas abordados pelos participantes 
evidencia o engendramento da diferença e a necessidade de criação em um 
movimento de crítica permanente do contexto social e político brasileiro. Um 
volume tão grande de trabalhos confere maior visibilidade à necessidade de 
estabelecimento de redes de comunicações que partilhem a riqueza e a 
diversidade de intervenções e reflexões possíveis em Psicologia Social. 

Deste modo, as ideias e discussões apresentadas no Encontro, muitas 
das quais neste livro reproduzidas, nos dão a oportunidade de conhecer 
invenções advindas das práticas do cotidiano, dos desafios presentes na 
adversidade, das alegrias e do inusitado com o qual o viver nos brinda, 
tecendo sentidos, modos de ser e de estar no mundo. Como disse Nietzsche 
(1997) somos condenados a inventar e, quem sabe, talvez mesmo a 
descobrir. Este Encontro nos oportunizou momentos privilegiados para 
isto. Que estes espaços conquistados ao longo de toda a história da 
ABRAPSO representem a ampliação dos territórios emancipatórios da 
Psicologia Social Brasileira no que se refere à produção de conhecimento, 
à reflexão crítica sobre as práticas da psicologia e à participação efetiva na 
construção da história do país.  

Texto proferido por Neuza Maria de Fátima Guareschi  
Presidente Nacional da ABRAPSO 
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CONFERÊNCIA DE ABERTURA  

Coordenador: Jefferson Bernardes (UNISINOS) 

La psicología social en la encrucijada post-construccionista: 
historicidad, subjetividad, performatividad, acción  

Lupicinio Iñiguez  

El construccionismo disuelve la dicotomía sujeto-objeto afirmando 
que ninguna de estas dos entidades existe propiamente con 
independencia de la otra, y que no da lugar a pensarlas como 
entidades separadas, cuestionando así el propio concepto de 
objetividad. De hecho, el construccionismo se presenta como una 
postura fuertemente des-reificante, des-naturalizante, y des-
esencializante, que radicaliza al máximo tanto la naturaleza social de 
nuestro mundo, como la historicidad de nuestras prácticas y de 
nuestra existencia. Desde esta perspectiva, el sujeto, el objeto y el 
conocimiento, se agotan plenamente en su existencia sin remitir a 
ninguna esencia de la que dicha existencia constituiría una 
manifestación particular, como tampoco remiten a ninguna 
estabilidad subyacente de la que constituirían una simple expresión 
particular. En definitiva, el carácter literalmente construido del 
sujeto, del objeto y del conocimiento arranca estas entidades fuera 
de un supuesto mundo de objetos naturales que vendrían dados de 
una vez por todas (Ibáñez. 1994. p.250).  

He aquí las bases del programa socio-construccionista. En los 
ochenta, este tipo de perspectiva penetra en el conjunto de las Ciencias 
sociales y, específicamente, en la Psicología social y se convierte en 
revulsivo en un contexto disciplinar marcado por una ortodoxia heredera 
del positivismo. Encuentra una fuerte oposición y las voces en contra se 
alzan potentes y descalificadoras, llegando a la amenaza de exclusión, 
cuando no a la exclusión misma, de todas aquellas personas que se sentían 
atraídas por este programa.  

La cuestión ahora es, después de más de veinte años, ¿aún mantiene 
el construccionismo la misma carga de rebeldía? O por el contrario 
¿estamos delante de una nueva forma de ortodoxia? Y si éste fuera el caso, 




