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APRESENTAÇÃO  

A Associação Brasileira de Psicologia Social (ABRAPSO) vem 
afirmando seu compromisso com área da Psicologia Social, constituindo 
um espaço de produção e divulgação científica que tem se destacado no 
cenário nacional. Para contribuir com a produção do conhecimento nesta 
área, foi realizado em novembro de 2002, o IX Encontro da Regional Sul da 
ABRAPSO, sediado na Universidade do Vale do Itajaí (UNIVALI), em 
Itajaí — a Santa Catarina com o tema Ética e Paradigmas da Psicologia 
Social. O referido evento reuniu estudantes e profissionais da Psicologia e 
áreas afins, com saberes e histórias diferenciadas. Cumprindo com um dos 
objetivos da comunidade científica da ABRAPSO, este livro sintetiza a 
busca de aprimorar e expandir as discussões realizadas neste encontro.  

O processo de construção iniciou com convite aos palestrantes das 
mesas e aos autores dos trabalhos selecionados como comunicação oral no 
sentido de aprofundar sobre a temática abordada no evento. Para nossa 
satisfação, tivemos uma grande receptividade e colaboração de estudiosos 
na área, que contribuíram para ampliação de temas e de atuação da 
Psicologia Social através de seus artigos.  

Abrindo este livro, o texto denominado Ética e Paradigmas, de 
Pedrinho A. Guareschi, aborda uma questão instigante no âmbito da 
Psicologia Social. Para o autor é possível identificar dois grandes 
paradigmas que fundamentam as exigências éticas, ou os valores éticos na 
literatura: o da lei natural e o da lei positiva. Além destas duas vertentes, 
Guareschi acresce um terceiro olhar, que traz novas considerações para a 
discussão da problemática da ética: a ética tomada como instância crítica.  

Rosane Neves da Silva apresenta o artigo denominado Ética e 
Paradigmas: desafios da psicologia social contemporânea, no qual explora 
inicialmente, a noção de paradigma. Para a autora, a palavra paradigma 
precisa ser considerada em diferentes dimensões, a saber: a dimensão 
epistemológica (como conhecemos), a dimensão ontológica (o que é isso a 
se conhecido), a dimensão metodológica (que ferramentas utilizamos nesta 
investigação) e a dimensão ética (que valores conduzem nossas estratégias 
de produção do conhecimento). De acordo com o texto, o paradigma, 
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enquanto estratégia de produção de conhecimento, tem uma função política, 
uma vez que estas diferentes dimensões expressam um determinado 
processo de subjetivação.  

O texto Reflexões sobre pesquisa em psicologia, método(s) e 
‘alguma’ ética, de autoria de Andréa Vieira Zanella, contextualiza as 
diferentes vertentes metodológicas que veem sendo adotadas nas pesquisas 
nas Ciências Humanas, especialmente, no campo da Psicologia. Para a 
autora, para além de uma discussão sobre a pertinência de metodologias, 
mais qualitativas ou mais quantitativas, é fundamental que os pesquisadores 
relevem a diversidade e a diferença presentes na sociedade atual e, mais que 
isso, reafirmem o compromisso de relacionar ética e ciência.  

Neuza Maria de Fátima Guareschi aborda a temática Identidade, 
subjetividade, alteridade e ética partindo de uma virada cultural nos 
paradigmas das ciências sociais e humanas, tendo a cultura como 
constitutiva da vida social das políticas de identidade. Cultura é entendida 
como forma de vida, na qual inclui ideias, linguagem, práticas, instituições 
e instâncias de poder, tendo Foucault como referencial básico.  

No decorrer do capítulo Da subjetividade sob sofrimento narcísico 
numa cultura de banalidade do mal, de Ângela Caniato, há uma reflexão, 
pautada na psicanálise, sobre a tensão dialética entre a subjetividade e a 
cultura na contemporaneidade, que apreende a violência de modo perverso. 
Expõe que o sofrimento psicossocial estrutura-se como impotência subjetiva, 
apatia e conformismo, questionando as práticas “psi” deste contexto.  

Marlene Neves Strey, no artigo A psicologia na construção da 
igualdade discute o papel da Psicologia na busca da transformação social 
em direção a uma verdadeira igualdade de oportunidades, considerando 
fundamental a reflexão crítica e a prática ética. Discute que tipo de 
profissional, de intervenções e discussão ética as universidades estão 
incentivando e em que direção aparenta ir: reforçar as desigualdades ou 
lutar para superá-las?  

O artigo Práxis e Ética na Psicologia Social Comunitária: 
possibilidades transformação social na vida cotidiana, apresentado pela 
Dra. Maria de Fátima Quintal de Freitas propõem-se a discutir sobre Ética e 
Paradigmas na relação com a prática dos profissionais de psicologia, 
considerando três dimensões a saber: ontológica, epistemológica e a 
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dimensão da práxis. Para tanto, a autora apresenta uma reflexão crítica 
sobre os avanços obtidos e as dificuldades enfrentadas pela Psicologia 
Social Comunitária, por sua vez: comprometida com a construção de 
relações cotidianas mais justas e dignas.  

O artigo seguinte, intitulado A inclusão da pessoa com necessidades 
especiais na universidade, perspectiva dos professores, de autoria de Lísia 
Regina Ferreira Michels e Gabriela Andrea Díaz, é o resultado de uma 
investigação que busca evidenciar que tipo de relações se operam tendentes 
à inclusão/exclusão de alunos na universidade. As análises apresentadas no 
texto apontam as dificuldades vivenciadas pelos docentes, as estratégias 
utilizadas para a inclusão e o preconceito diante dos alunos com 
necessidades especiais Nesta perspectiva, as autoras sugerem que a 
educação inclusiva seja inserida na formação de professores.  

Abordando a temática da identidade e alteridade, Ana Pagamunici 
oferece o artigo Dialogando com o diferente: a convivência e a pluralidade 
cultural. Ela discute como as relações com o “outro”, com o diferente, faz 
com que nos reconheçamos e nos permita identificar as divergências, as 
diferenças Segundo a autora, do modo como estão se dando as relações, no 
contexto cultural em que vivemos, não precisamos mais pensar sobre o novo, 
fazendo com que não entremos em relação e não nos diferenciamos do mundo.  

Os autores Kátia Simone Ploner, Daiane Manerich, Juliana Vieira de 
Araújo Sandri, Biaze Manger Knoll no artigo Universidade da Terceira 
Idade reflexões sobre preconceitos e projetos, abordam estereótipos 
envolvidos no retorno à universidade no período da aposentadoria e da 
velhice. Apresenta um programa de universidade da terceira idade realizado 
no sul do país e sua organização, discutindo princípios éticos e paradigmas 
envolvidos neste.  

O texto Representação social do bom aluno: implicações éticas na 
educação é resultado de uma pesquisa que vem investigando as 
representações que os professores possuem acerca da educação de seus 
alunos. As autoras Maria Helena Cordeiro, Anelize Donaduzzi e Sabrina 
Maria Schlindwein analisam os professores na dinâmica social, cultural, 
econômica, histórica, educacional e afetiva que compõem as suas 
representações. As autoras consideram que é a partir destas representações 
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que as professoras de ensino fundamental constroem suas expectativas 
sobre o futuro de seus alunos na escola.  

O texto Discurso e significação dos professores do curso pedagogia 
sobre o exame nacional de curso, apresentado por Luciane Maria 
Schlindwein, Cláudia Renate Ferreira e Claudia Maria Petri traz resultados 
de uma pesquisa que investiga o impacto do ENC em um curso de 
Pedagogia. A palavra se constitui em ato, em campos discursivos, os 
professores que falam transformam a sua própria fala ao falar, constituindo 
tramas de significados diversos.  

O artigo Educação e Saúde: considerações a respeito da atuação 
Interdisciplinar em uma comunidade escolar, apresentado pelos autores 
Leia Viviane Fontoura, Salete Galvan, Adir Luiz Stiz e Deyse Ferreira, 
apresenta os resultados de um projeto de extensão universitária, 
desenvolvido por uma equipe interdisciplinar da Universidade do Vale do 
Itajaí, numa comunidade escolar do município de Itajaí (SC). Partindo do 
referencial teórico proposto pela abordagem histórico-cultural, os autores 
demonstram o caminho percorrido nos últimos três anos, que possibilitou a 
transição do paradigma assistencial na concepção de saúde do escolar para a 
construção de uma práxis pela promoção de saúde.  

Para fomentar reflexões sobre saúde mental coletiva e à relação 
técnico-usuário, proporcionar reflexões referentes à concepção de 
saúde/doença mental, rótulos e preconceitos é que os autores Dipaula 
Minotto da Silva, Eliziane Martins Bernardo, Edelu Kawahala se 
propuseram a escrever o artigo Capacitação em saúde mental com técnicos 
do programa saúde da família do município de Forquilhinha. A discussão 
está pautada no conceito de saúde de forma ampla, na descentralização do 
sistema de saúde, promoção de saúde e integração dos profissionais da 
saúde com a comunidade, procurando dignificar os sistemas de atendimento 
aos usuários.  

Abordar criticamente práticas da psicologia comprometida com a 
lógica empresarial de eficácia — em que o indivíduo é tratado como 
recurso e não enquanto sujeito — é o eixo norteador do capítulo Demandas 
e ofertas da Psicologia do trabalho hoje. Além disso, Denise Macedo 
Ziliotto aponta encaminhamentos e possibilidades para esta área.  



16 
 

O artigo Programa de sensibilização para a escolha profissional, de 
Maria Clara de Jonas Bastos, Cláudia Silva Schead dos Santos Schiessl e 
Everton Cordeiro Mazzoleni, apresenta a estrutura e os resultados de um 
programa que utiliza-se de diversas técnicas, que vão desde dinâmicas de 
grupo, estórias em quadrinhos e apresentações com fantoches buscando 
facilitar que os alunos de escolas públicas desenvolvam pesquisas sobre as 
diversas profissões, visitas às universidades e escolas técnicas, bem como 
outras ocupações práticas que existem (pedreiro, carpinteiro, vendedor, etc.).  

A seguir, Maria Clara de Jonas Bastos e Josiane Aparecida Ferrari de 
Almeida, no artigo A reorientação ocupacional/profissional após a 
mastectomia: uma proposta de inserção social, apresentam o resultado de 
uma investigação que busca compreender os novos sentidos na vida da 
mulher após a mastectomia. Neste sentido, o texto evidencia que novos 
significados e identificações no cotidiano da mulher, são refletidos na sua 
inserção profissional.  

Em É hora do espetáculo da perversidade: o aprisionamento da 
subjetividade dentro dos reality shows é evidenciado um mecanismo da 
industria cultural midiática que promove a padronização das subjetividades: 
o reality show. As autoras Regina Perez Christofolli Abeche, Ângela 
Caniato e Lara Hauser Santos exploram os valores perversos que regem o 
cotidiano da vida dos participantes: confinamento, vigilância, exclusão, 
privação, fama, dinheiro, sorte, culto ao herói, salve-se quem puder, etc. 
Analisam estas questões sob enfoque psicanalítico, explicitando a ética que 
perpassa os atuam modelos identificatórios.  

O artigo A ética na escuta psicológica: o atendimento inicial e a fila de 
espera apresenta uma contribuição à reflexão ética em torno dos modelos de 
intervenção utilizados em contexto de atuação. As autoras Carmen L.O.O. 
Moré, Aline Rössel, Naiane Carvalho Wendt e Vanessa Silva Cardoso 
analisaram vinte e seis casos durante noves meses, junto ao Serviço de 
Atendimento Psicológico da Universidade Federal de Santa Catarina.  

Daiani Barboza, no texto A constituição do sujeito excluído catador 
de material reciclável e a construção da sua cidadania, apresenta uma 
análise da constituição do sujeito excluído, focando os aspectos do 
movimento potência, impotência na constituição da cidadania destes 
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sujeitos. Para a autora, estes estudos podem contribuir para a construção de 
uma prática psicológica emancipatória, pautada na ética e na solidariedade.  

O artigo Constituição do sujeito e relações de gênero em um contexto 
de ensinar e aprender, de autoria de Silvia Zanatta Da Ros e Sandra Iris 
Sobrera Abella discute a constituição do sujeito em contexto de grupo, a 
partir dos estereótipos e relações de gênero que ocorreram em situações de 
ensinar de aprender, no contexto do grupo. De acordo com as autoras, as 
relações de gênero e os estereótipos influenciaram o modo como os sujeitos 
foram sendo significados no interior do grupo e que estes aspectos 
influenciaram tanto os movimentos realizados pelos sujeitos, como a forma 
de constituição do grupo.  

O artigo Questões de gênero em grupos de terceira idade, escrito por 
Kátia Simone Ploner, Almir Sais e Marlene Neves Strey traz uma pesquisa 
realizada com homens, buscando compreender porque os homens pouco 
participam dos grupos de terceira idade. Destaca as questões de gênero 
envolvidas como sexismo e discriminação. Aborda a maior valorização do 
trabalho em relação ao grupo e preconceitos referentes a velhice, 
contribuindo para compreensão das diferenças de gênero na velhice.  

Agradecemos aos autores, o conselho científico, ao psicólogo Waldir 
Lourenço Gonçalves e às pessoas que nos apoiaram na construção deste 
livro. Desejamos que cada leitor encontre aqui um diálogo que o leve a 
questionamentos, críticas, novos horizontes e conhecimentos.  
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