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APRESENTAÇÃO 

Uma das principais qualidades de um livro é servir de apoio ao 
estudante e ao pesquisador na compreensão de questões que os mobilizem 
nas suas trajetórias de construção de conhecimento e dar visibilidade à 
produção teórica construída no Programa de Pós-Graduação em Psicologia 
da PUCRS. Contudo, especialmente no meio acadêmico, existem outras 
instâncias de produção destes conhecimentos, como por exemplo, grupos de 
discussão e pesquisa, seminários, encontros científicos e cursos de 
extensão. Estes espaços tendem a ser restritos a públicos específicos, 
tornando-se o acesso a esta produção um privilégio de um universo 
delimitado de pessoas. Buscando um espaço de interlocução destes saberes 
e com o intuito de promover diálogos com outras linhas de pesquisa, áreas 
de conhecimento, o Grupo de Pesquisa Estudos Culturais, Identidades/ 
Diferenças e Teorias Contemporâneas coordenou uma jornada de estudos 
que reuniu pesquisadores e teóricos de reconhecimento nacional e que estão 
em atividade e desenvolvimento de suas pesquisas.∗ Para que estes diálogos 
não se perdessem surgiu a ideia de democratizá-los por meio de uma série 
de publicações. 

A intenção é que os textos possam dialogar com a perspectiva 
epistemológica do Grupo de Pesquisa Estudos Culturais, Identidades/ 
Diferenças e Teorias Contemporâneas, dando conta, de forma crítica e 
compromissada, de questões relevantes para a Psicologia Social e dos 
estudos que a partir dela se desenvolvem. Reflexão e produção de 
conhecimento sobre temas que compõem discussões contemporâneas, como 
processos de subjetivação, políticas de identidade, esferas pública e privada, 
práticas discursivas, entre outros são os eixos principais deste material que 
ora apresentamos. A partir daí é possível encetarmos a problematização de 
alguns impasses crescentes da nossa cultura, investigando o posicionamento 
e a compreensão de autores a respeito de tópicos específicos sobre estas 
matérias e seus desdobramentos na vida cotidiana. 

Esta produção aqui apresentada na forma de uma Coleção, intitulada 
Temas Contemporâneos em Psicologia Social, abordará temas como ética, 
                                                      
∗ O curso sobre Construcionismo Social: Abordagens Teóricas e Metodológicas foi 
ministrado no Programa de Pós-Graduação em Psicologia da PUCRS, 01 a 03 de agosto de 
2000. 




