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A psicologia na construção da igualdade  

Marlene Neves Strey1  

Trabalhar com Psicologia Social é um desafio que encanta e, ao 
mesmo tempo, eleva o nível de ansiedade do/a profissional, na medida em 
que complica em muito o entendimento do ser humano. Em vez de 
buscarmos respostas no intrapsíquico, aumentamos nosso âmbito de olhar e 
de escuta, para incluir estudar o indivíduo no conjunto de suas relações 
sociais, como há muitos anos atrás nos ensinou Silvia Lane (1980, p.97).  

Obviamente que, ao tornarmos mais complexo o nosso campo de 
estudos, entendimentos e prática, afinamos nosso entendimento da 
“realidade”, mas, também, aumentamos a quantidade de preocupações e de 
buscas, o que aumenta a nossa responsabilidade e, portanto, a nossa 
ansiedade.  

Centrando o foco deste texto na Universidade em geral e nas 
Faculdades de Psicologia em particular, verificamos, nas nossas andanças 
por aí que, atualmente, existe plena consciência da necessidade de olharmos 
o mundo cambiante em que vivemos com olhos diferentes de outras épocas, 
em que tudo parecia mais estável e permanente.  

Aparentemente, existe uma busca, por parte de todos/as os/as 
envolvidos (professores/as, alunos/as, etc.) e transformação social, tendo 
como base e orientação a ciência, da qual a universidade é o templo.  

E aqui, temos duas notícias, uma boa e uma má. A boa é que, ao nos 
aplicarmos à pesquisa, à busca da verdade científica, estamos realmente 
ampliando o campo do conhecimento e desvelando os segredos da vida e da 
natureza. A notícia má, é que poderemos enveredar cegamente por tais 
conhecimentos, não em atitude de crítica científica, mas de crença e idolatria, 
esquecendo que a ciência nada mais é do que uma das tantas criações 
humanas, sujeitas a todos os tipos de enganos e, até mesmo, mistificações, 
bem ou mal intencionadas. Suas verdades, mesmo as mais consagradas, nada 
mais são do que possíveis verdades entre tantas outras possíveis verdades.  

                                                 
1 Doutora em Psicologia Social. Docente e Pesquisadora na Faculdade de Psicologia da 
PUCRS. 
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Então, o olhar crítico é tão essencial quanto à dedicação à busca do 
saber e o desenvolvimento de nossas teorias científicas.  

Isso é fundamental, pois não basta ser rotulado de científico para ser 
ético, na medida em que podemos ter ideias muito diferentes sobre o que seja 
transformação social ou o que qualificamos como exercício transformador. 
Também devemos ter uma ideia de como se relaciona a teoria com o processo 
de transformação, se a própria teoria é uma tarefa transformadora ou se a 
transformação é um dos seus efeitos (Buttler, 2001, p.7).  

Mesmo que a teoria em si mesma seja transformadora, ela não é 
suficiente para a transformação social e política. Além da teoria, deve haver 
algo mais, intervenções em nível social e político que implicam ações, 
trabalho sustentado, prática institucionalizada, o que não é exatamente o 
mesmo que o exercício da teoria, ainda que todas estas práticas sejam 
pressupostas na teoria. Segundo Buttler (2001), na transformação social, 
todos/as nós somos filósofos/as não especialistas, que temos uma visão de 
mundo, do que está e do que não está bem, do que é justo e do que é 
detestável, daquilo que a ação humana é ou pode ser, do que constituem as 
condições de vida necessárias e suficientes para a construção da autonomia 
e expansão de nosso universo, de possibilidades de ampliação de nossas 
identidades.  

É bom que não nos esqueçamos que não só somos homens ou 
mulheres, brancos ou negros, heterossexuais ou homossexuais, somos muito 
mais, somos únicos, como é único cada indivíduo de qualquer uma das 
espécies vivas do planeta. “Não há, pois, uma única e universal natureza 
inata” (Barral Morán, 2001, p.157), que necessite das mesmas satisfações às 
suas necessidades que, por sinal, podem variar enormemente.  

Isso bate frontalmente com as teorias que explicam o comportamento 
humano a partir de bases genéticas, biológicas, psicológicas, sociais ou 
mesmo históricas, rígidas e imutáveis, que determinam nosso modo de ser. 
Certas tendências e condutas aparentemente invariadas, partem do fato de 
que, conforme explica a médica anatomista María José Barral Morán (2001, 
p.155), utilizando um argumento da ordem do biológico, a leva a dizer que  

... a capacidade dos neurônios (chamada “plasticidade neuronal” e 
que dura toda a vida) de estabelecer novos contatos diante de 
estímulos externos, da qual deriva a capacidade de nosso cérebro de 
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adquirir novas funções e modificar condutas, nos permite, nas 
palavras de Ruth Bleier, “adaptar-nos” ao nosso ambiente e chegar a 
aceitar como “natural” nosso próprio lugar nesse ambiente.  

Ambiente que está dicotomizado, dependendo de se o corpo é de 
homem ou de mulher, de branco ou de negro, de heterossexual ou 
homossexual e a estas dicotomizações a “ciência” contribui demonstrando 
suas bases biológico-naturais. Assim, as teorias científicas, psicológicas ou 
pedagógicas, ao mesmo tempo em que podem nos ajudar a conhecer mais 
determinados fatos ou condições humanas, também podem, muitas vezes ao 
mesmo tempo, ajudar a obscurecer parte ou mesmo toda uma realidade.  

Por outro lado, o fato de encararmos cada ser humano como único, 
sem igual, pode nos levar a aceitar teses individualistas, através das quais 
veremos os indivíduos como os únicos que podem e devem encontrar seu 
caminho na vida, sendo, portanto, os responsáveis, também únicos, por suas 
escolhas, caminhos e resultados obtidos. Essas teses individualistas, tão 
caras ao nosso mundo ocidental, fazem-nos esquecer ou camuflam o fato de 
que nossas sociedades estão organizadas de tal maneira que nós, os 
indivíduos, estamos presos/as em tramas de poder que vão muito além de 
nossa vontade individual ou de nossa consciência.  

Assim, mais do que nunca é necessário que tenhamos uma concepção 
de aluno e de aluna que escape do individualismo e aposte numa concepção 
humanista, ou seja, que queiramos que cada um/a seja autônomo/a, tenha 
capacidades reflexivas e críticas, responsabilizando-se por um projeto de 
vida individualizado, mas que só se sabe viável no âmbito de um 
reconhecimento solidário; com um adestramento para a interação em 
estruturas de reciprocidade como constitutivo de toda possível vida moral; a 
participação no espaço público, esfera do poder explícito e legítimo, como o 
leito possível e eficaz para a promoção da própria potência e da incidência 
ativa na configuração das condições da vida coletiva, que a todos afetam 
(Amorós, 2000).  

Se prezamos a Democracia, tampouco podemos esquecer que os 
valores de uma sociedade democrática não seriam sequer concebíveis se 
não estiverem intimamente relacionados com os de uma concepção 
humanista de sujeito: sem sujeitos autônomos, responsáveis, reflexivos e 
críticos, o projeto democrático careceria de sentido (Idem).  
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Em artigo publicado no Jornal La Razón de Madri, em 14 de 
fevereiro de 2002, Antonio García Trevijano fala que, em momentos como 
os atuais, em que está havendo um emagrecimento cultural, com 
consequentes e diferentes tentativas de elevação do nível educativo dos/as 
jovens, devemos estar muito atentos/as para que não aconteçam novas e 
distintas discriminações. Segundo García Trevijano, a política deve corrigir 
as injustiças derivadas das desigualdades individuais surgidas dentro de 
uma mesma e única espécie humana. Uma sociedade que almeja uma 
civilização avançada, tem o dever, segundo ele, de suprimir as 
desigualdades ou, pelo menos, de diluir seus perfis sociais para que não 
sejam motivo de discriminação, pois, de outro modo, cairíamos em um 
darwinismo social cada vez mais inquietante. Os caminhos para a 
transformação podem ser diferentes, pois, a igualdade não deveria imperar 
no caminho, mas sim na meta.  

Ao olharmos o mundo de uma maneira geral e às pessoas 
particularmente, necessariamente nos daremos conta que a diversidade é a 
norma. Além disso, mais cedo ou mais tarde acabamos nos conscientizando 
que temos inúmeras limitações, que, a cada dia, para sobreviver, 
necessitamos aprender coisas novas, novos comportamentos, novas 
habilidades. Também nos damos conta de que não somos autossuficientes, de 
que nunca conseguiremos fazer determinadas coisas e, por isso, necessitamos 
dos demais. Todas essas descobertas são bastante inquietantes e, talvez por 
isso, busquemos no conhecido, no familiar, maneiras de aquietarmos a 
ansiedade produzida pelo simples fato de sermos dotados de consciência. 
Ao sossegarmos e acobertarmos a ansiedade diante do novo, estamos, 
também, impossibilitando viver o mundo em toda sua riqueza e diversidade.  

Assim, a tarefa educativa apresenta uma responsabilidade ética das 
mais importantes. Até que ponto devemos ou podemos ampliar horizontes? 
Que valores devemos enfatizar? Que normas devemos impor? Ou não 
devemos estabelecer normas? Aqui, gostaria de lembrar que, se alguém se 
opõe à normatização, é em nome de uma norma diferente (Buttler, 2001). 

Se ensinamos a nossa norma como a única verdadeira e louvável, 
estamos restringindo a possibilidade de autonomia de nossos/as 
educandos/as. Mas, se os/as deixamos à deriva, estaremos entregando a 
quem diminua sua ansiedade a responsabilidade de, quem sabe, formar seus 
valores e normas de uma maneira ainda mais estreita que a nossa.  
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Os desafios da prática educativa são muitos. Seria difícil enumerá-los, 
pois a cada dia que passa encontramos um novo, do qual não nos havíamos 
dado conta antes. Mas eu diria que a famosa dicotomia autoritarismo/lassaiz-
faire é uma das mais comuns. Saber exatamente como nos comportamos no 
processo ensino-aprendizagem exige muito esforço e reflexão, tendo em 
mente que provavelmente nos aproximaremos de um polo ou de outro 
dependendo da ocasião, das pressões que se abatem sobre nós e da 
consciência de que os outros são seres difíceis de serem conhecidos.  

Alguns conceitos deveriam ser parte indissociada de nossa reflexão 
diária se queremos um mundo mais igualitário e justo. Quando falamos em 
igualdade, imediatamente associamos outro conceito, o de equidade. 
Segundo Barr (apud Vargas, Vázquez e Jané, 2002, p.928)  

o conceito de equidade se relaciona com aquilo que consideramos, 
“justo” e, portanto, seu significado depende dos valores ou enfoques 
de sociedade e justiça social, que adotem indivíduos, grupos ou 
governos.  

Continuando com essas autoras,  

O enfoque igualitarista se apoia no conceito de justiça social da 
filosofia comunitária, que considera a solidariedade e a unidade 
social como algo bom em si mesmo (...) É dado preferência à 
distribuição dos recursos para alcançar a igualdade de bem-estar ou a 
igualdade de recursos acima dos objetivos de maximização do bem-
estar econômico dos indivíduos, com base exclusivamente em 
critérios de eficiência, que podem conduzir à desigualdade entre 
grupos e populações (Idem, p.928).  

Assim, por exemplo, as políticas públicas deveriam ter por meta a 
eliminação das desigualdades por meio de todos os seus programas em 
todas as áreas, quer seja na saúde, na educação ou na economia. As autoras 
acima mencionadas ainda lembram que  

pode-se dizer que a contribuição do pensamento contemporâneo se 
centra na valorização da noção de igualdade como objetivo final, seja 
de bens primários, de oportunidades e condições (capacidades) seja 
de realizações fundamentais, assim como o reconhecimento explícito 
de fatores determinantes das diferenças existentes, que estão 
relacionadas com aspectos biológicos, sociais e político 
organizacionais. Em outras palavras, assume a necessidade de 
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assegurar direitos igualitários à parte das diferenças individuais 
(Idem, p.942).  

Neste ponto, é importante trazer à nossa discussão um outro conceito 
que, junto com as ciências, as teorias, as políticas públicas, deve ter grande 
centralidade em nossas práticas pedagógicas na Psicologia: o conceito de 
Cidadania. 

Falar em cidadania requer, em primeiro lugar, que explicitemos o que 
significa essas palavra para quem fala. Para nós, cidadania é algo que, em 
princípio, seria um direito, um dever, uma postura de cada pessoa que nasce 
em um determinado país. É a identidade de cidadão ou cidadã. E, para ser 
identidade, necessita de reconhecimento e esse reconhecimento tem que ser 
de caráter nivelador e igualitário (Rojas, 1995). Só que, ao dizer isso, ficam 
escondidos um mundo de significados que podem tornar essa palavra, 
cidadania, cheia de vida ou simplesmente, apenas isso, uma palavra.  

Ser um cidadão ou uma cidadã equivaleria a ser por inteiro como 
pessoa, podendo usufruir de todas as possibilidades em todos os aspectos de 
sua vida enquanto tal, num efetivo exercício das possibilidades humanas. 
Só que isso não acontece espontaneamente, pelo simples fato da pessoa ter 
nascido. Em nosso País, para falarmos apenas no Brasil, temos incontáveis 
exemplos de gente que existe, mas que pouco tem de semelhante a uma 
pessoa inteira.  

Sabemos que nossa Constituição garante condições de igualdade a 
todos os cidadãos e a todas as cidadãs, não importando o sexo, a raça, o 
credo. No entanto, a vida real é muito diferente das palavras escritas em um 
papel. A remoção da desigualdade no trabalho, na educação, na vida conjugal 
e em todas as instâncias macrossociais e microrrelacionais é um exercício 
muito mais sutil e difuso do que a incorporação de políticas igualitárias. 

Na área da Educação, em todos os níveis, existem muitos/as 
professores/as bastante interessados/as em fazer da desigualdade uma coisa 
do passado, no entanto, o ambiente educacional tem um efeito sobre os/as 
alunos/as que ultrapassa em muito a figura do indivíduo professor. Na 
realidade, o impacto do/a professor/a individualmente é limitado e, 
eventualmente, sofre a influência do colegiado que congrega gente de 
múltiplas tendências teóricas, muitas das quais não contemplam a questão 
da igualdade. Se o caso é esse, o colegiado acaba por reforçar estereótipos 
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que podem explicar a razão pela qual as desigualdades continuam a existir, 
sem que as pessoas se dêem conta da situação e da sua contribuição para a 
manutenção do status quo (Demaine, 1989).  

A proposição de Bernstein (1986) pode nos ajudar a entender essa 
situação. De acordo com esse autor, o discurso pedagógico não possui um 
discurso próprio, mas opera por meio de um sistema de normas para dotar o 
discurso da competência em um discurso da ordem social, de maneira que o 
último domine o primeiro. Desta maneira, a função do ambiente 
educacional como o lugar para a reprodução da natureza hierárquica da 
sociedade patriarcal (onde os homens têm ascendência sobre as mulheres, 
os mais velhos sobre os mais jovens, etc.) é reconhecido como mais valioso 
do que a aquisição e a construção de disciplinas acadêmicas. Assim, uma 
distribuição hierárquica do conhecimento é assumida nesta conceitualização 
das normas que governam o sistema educacional, entre as quais o estado é 
caracterizado pelas dicotomias e divisões de classe, de raça, de gênero.  

Embora a história da humanidade sempre tenha evidenciado diversos 
tipos de ruptura com ideias e práticas de dominação de umas pessoas sobre 
outras, ainda assim continuam a existir ideias estereotipadas que estão na 
base de relações desiguais, nas quais é provável que estejam acontecendo 
atos e experiências discriminatórias, muitas das quais são extremamente 
violentas. Como nos lembra o Relatório Cladem (2000), apesar da 
escravidão ter sido abolida lá no século XIX, ainda existem práticas racistas 
que condenam grupos inteiros a uma vida sem direitos pelo simples fato de 
terem uma pele desta ou daquela cor.  

Nesse sentido,  

não basta nomear e descrever violências, não basta revelar suas 
vítimas e agentes, não basta descobrir onde acontecem. É preciso 
reparar nos fenômenos que se cruzam e nos sentidos que se ocultam 
(Idem, p.24).  

Como é explicitado no Relatório do Cladem (2000, p.25)  

em horizontes culturais nos quais a força é fonte de prestígio, 
danificar torna-se um assunto de graduação e custos relativos, nos 
quais sempre se conservam possibilidades aceitáveis. Com medições, 
explicações e outros encobrimentos são anestesiadas nossas 
sensibilidades. O saber dos especialistas disciplina os corpos para 
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que não reconheçam suas feridas. Vão nos acomodando com 
justificativas, para que o mal-estar não se transforme em expressão 
política. Não há motivo para se comover, nem todo dano é 
desmedido.  

Assim, necessitamos ter em mente, exaustivamente, professores/as, 
alunos/as, profissionais, que estas questões têm que fazer parte de nossas 
preocupações teóricas e de nossa prática. Temos que exercer influência 
política no sentido de pressionar toda a sociedade e as instâncias 
governamentais, pois como aponta Cladem  

Cabe notar que, em matéria de direitos humanos, é preciso que o 
Estado exerça a autoridade e a função pública, sujeitando-se a três 
deveres: dever de respeitá-los, dever de protegê-los e dever de obter 
sua realização. Desse ponto de vista, é relevante que, ao lado do 
reconhecimento de direitos e liberdades fundamentais, sejam 
configuradas e asseguradas condições e capacidades para seu 
exercício e gozo. Os direitos humanos não são um catálogo de 
aspirações. A experiência mundial tem demonstrado que os avanços 
substanciais, aqueles que transcendem o plano formal, acontecem em 
contexto democráticos onde os cidadãos e as cidadãs dispõem de 
capacidades pessoais e coletivas para vigiar e orientar o desempenho 
estatal no que se refere à observância dos padrões internacionais de 
direitos humanos. A experiência mundial também evidenciou que, 
em contextos autoritários ou com fraco desenvolvimento 
democrático, os direitos humanos costumam ficar reduzidos a meros 
enunciados. Em nossa região [América Latina], o chamado problema 
da distância entre lei e realidade reflete de forma importante um 
problema estrutural sobre a qualidade de nossas democracias.” 
(Cladem, 2000, p.3940)  

Agora que já discutimos um pouco e muito brevemente, é verdade, o 
papel do contexto na prática pedagógica, vamos tentar adentrar, também de 
maneira breve, sobre o que anda acontecendo em nossos cursos de 
psicologia. Que critérios e objetivos embasam nossos currículos? Que tipo 
de preocupações temos no tocante à visão de mundo que as teorias que 
usamos apresentam aos estudantes? Essas são questões fundamentais, tendo 
em vista que cada teoria tem embutido em si uma prática e uma ética, 
mesmo que não sejam explicitadas.  
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A experiência nos tem ensinado que, nem sempre, o discurso e a 
prática andam de mãos dadas numa mesma direção. Em encontros, 
congressos e seminários temos escutado exaustivamente preocupações de 
ordem social dentro da psicologia. No entanto, na sala de aula, nos estágios 
e nas práticas disciplinares, essa preocupação muitas vezes é diminuída sob 
o peso das preocupações teórico-técnicas e metodológicas. Não que isso 
não seja importante, ou mesmo de extrema importância, mas sem reflexão 
crítica sobre o que a teoria e/ou a prática significam em outras instâncias 
que a teórico/metodológica, essa importância fica parcial ou mesmo vazia.  

Por isso nunca é demais enfatizar a necessidade de quotidianamente 
revermos, junto com nossos/as alunos/as o que significa realmente aquilo que 
estamos ensinando/aprendendo, pois, como salienta Guareschi (1994, p.13) 

é preciso ter cuidado com as teorias e ver o “vazio” que elas deixam 
para trás. Esse vazio, às vezes, não pode ser mesmo preenchido. 
Algumas vezes ele pode ser preenchido, mas é deixado incompleto 
de propósito. Isto é, há interesses em se deixar uma coisa mal 
explicada, pois do contrário ela poderá nos prejudicar. 

A ideia aqui não era dar respostas, mas sim suscitar o debate. 
Passando por todas essas reflexões, esperamos ter contribuído para também 
refletirmos sobre que tipo de intervenções temos estimulado em nossas 
universidades, quais as contribuições temos feito para o desenvolvimento 
da Psicologia Social e da Psicologia como um todo e para a discussão ética 
de nossa práxis.  
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