
SUMÁRIO 

 

INTRODUÇÃO ...................................................................................................................................... 7 

 

CAPÍTULO 1 - O QUE É PSICOLOGIA SOCIAL? ........................................................................ 10 

1.1 Conceito de Psicologia Social................................................................................................ 10 

1.2 A sistematização da Psicologia Social ................................................................................. 11 

1.3 Vertentes da Psicologia Social .............................................................................................. 13 

1.3.1 Psicologia Social Psicológica. ........................................................................................ 14 

1.3.2 Psicologia Social Sociológica ......................................................................................... 15 

 

CAPÍTULO 2 – PSICOLOGIA SOCIAL CRÍTICA .......................................................................... 17 

2.1 Divergências entre as Psicologias Sociais Psicológica e Crítica no Brasil .................... 19 

2.1.1 A criação da Associação Brasileira de Psicologia Social (Abrapso) ........................ 21 

2.2 A reconfiguração do campo atual da psicologia social no Brasil ..................................... 23 

2.2.1 O papel atual do psicólogo social no Brasil .................................................................. 26 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS .............................................................................................................. 29 

 

REFERÊNCIAS .................................................................................................................................. 31 

 

 

 

 

 

 



7 
 

INTRODUÇÃO 

 

      O presente trabalho, etapa final do processo de formação do curso de psicologia, 

constrói-se a partir do interesse em entender sobre como tem sido a construção da 

Psicologia Social Crítica no Brasil. Neste sentido buscou-se não só explicitar alguns 

momentos de teorização e construção da psicologia social em seu contexto 

internacional e nacional, bem como a importância deste estudo para a formação 

profissional do psicólogo. Pois se percebe que, o desenvolvimento da Psicologia 

Social no Brasil com uma postura crítica e como instrumento de transformação, 

ainda se dá de forma bastante fragmentada, isto é, a carência em pesquisas no 

campo da Psicologia Social, bem como em procedimentos metodológicos que visem 

fomentar a conscientização na busca por uma sociedade melhor certamente é um 

grande desafio. 

      Cabe ressaltar que, o respectivo trabalho a ser apresentado emerge em virtude 

da experiência no campo de estágio e, por conseguinte das supervisões de estágio 

em Psicologia Social, que geraram muitos debates, mas que por sua vez 

promoveram uma capacidade de pensar mais crítica, onde surgiu a oportunidade de 

conhecer um pouco mais como diz Nascimento e colaboradores “[...] de uma 

psicologia que não se separa da política, nem da vida” (NASCIMENTO et. al., 2006, 

p.15). Com efeito, o referido estágio ocorreu em uma instituição não governamental, 

subsidiada por mantenedores dentro e fora do país que abriga crianças e 

adolescentes em situação de risco social, situada na Baixada Fluminense. A 

instituição se subdivide em casas lares, creches e uma sede, onde se encontram os 

cursos profissionalizantes, além da equipe multidisciplinar formada por psicólogos, 

assistentes sociais, nutricionistas, administradores e pedagogos. 

      Contudo, com a chegada ao campo de estágio, percebeu-se alguns impasses 

institucionais que por vezes dificultaram nossa atuação enquanto estagiários. Destes 

impasses, destacam-se o recorrente não atendimento de uma das psicólogas da 

instituição devido ao excesso de responsabilidades que a mesma assume, 

cumprindo papéis administrativos comprometendo sua atuação e de certa forma a 

compreensão dos estagiários, onde por vezes os mesmos ficaram sem contato com 

o referido campo de estágio.  
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      Com efeito, verificou-se também que muitas vezes a própria instituição agenda 

compromissos burocráticos, que acabam retirando o profissional de sua área de 

atuação para suprir as necessidades da sede, inviabilizando o processo de atuação 

profissional deste psicólogo. Neste sentido, cabe ressaltar que todas as implicações 

no referido campo de estágio bem como todas as práticas institucionalizadas 

deixando de ser analisadas pelos profissionais da equipe, trouxeram muitas 

inquietações fazendo brotar algumas perguntas, como: O que é psicologia social? 

Quais as suas raízes? Como se deu o processo de construção deste campo teórico? 

Quais suas influências e intercessões com outros campos do saber? Quais têm sido 

os impactos que a psicologia social tem promovido no Brasil, mediante as 

especificidades que lhes são apresentadas? Como saber teórico, como a psicologia 

social tem sido compreendida no contexto brasileiro?  

      Sendo assim, entende-se que falar de uma Psicologia social brasileira, é sem 

dúvida alguma falar de uma psicologia social bastante plural, cabendo ressaltar que 

a priori toda esta pluralidade também ocorre em virtude das condições sócio-

históricas de cada contexto, isto é, de suas especificidades. Com isso, acredita-se 

que o desenvolvimento da referida abordagem em algumas partes do Brasil ainda se 

encontra em processo de elaboração e construção. Desta maneira, compreende-se 

que não são poucas as implicações que de forma direta ou indireta acabam muitas 

vezes por dificultar o processo de desenvolvimento deste campo de atuação em 

nosso país. 

      Neste sentido, para uma melhor compreensão sobre o tema, o presente trabalho 

foi estruturado em uma introdução, dois capítulos e uma conclusão. No primeiro 

capítulo, pretende-se falar sobre a sistematização e conceitos da Psicologia Social e 

finalizando o capítulo serão trabalhadas duas vertentes da Psicologia Social, isto é, 

Psicologia Social Psicológica e Psicologia Social Sociológica. No segundo capítulo 

propõe-se falar sobre a construção da Psicologia Social Crítica na América Latina e, 

por conseguinte no Brasil. Ainda neste capítulo serão apresentadas algumas 

divergências entre a Psicologia Social Psicológica e a Psicologia Social Crítica em 

solo brasileiro, a criação e relevante contribuição da Associação Brasileira de 

Psicologia Social (ABRAPSO) neste processo de construção de uma nova 

perspectiva da psicologia social no Brasil. Finalizando o segundo capítulo, será 
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proposta uma breve abordagem sobre a reconfiguração do campo atual da 

psicologia social em solo brasileiro, e pretende-se destacar também o papel atual do 

psicólogo social crítico frente as demandas que lhe são apresentadas. Por fim, as 

considerações finais que retomará os principais assuntos desenvolvidos ao longo do 

trabalho. 

      Para tanto, o presente trabalho se valerá de pesquisa bibliográfica tendo por 

base autores que tratam do assunto como: Kurt Lewin, Serge Moscovici, Aroldo 

Rodrigues, Silvia Lane, Ignácio Martím-Baró, entre outros. Com isso, espera-se 

colaborar para a reflexão desta problemática no contexto atual, somando a outras 

contribuições já existentes sobre o tema. 
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CAPÍTULO 1 - O QUE É PSICOLOGIA SOCIAL? 

 

  1.1 Conceito de Psicologia Social 

      Não são poucos os autores que buscam compreender e, por conseguinte definir 

a Psicologia Social. Com isso, percebe-se uma grande gama de conceitos acerca do 

tema, que visam possibilitar o entendimento desta ciência. Neste sentido, optou-se 

destacar os conceitos expostos por apenas dois autores, sendo eles: Aroldo 

Rodrigues e Sílvia Lane. Para Rodrigues:  

“A Psicologia Social é o estudo científico de manifestações 

comportamentais de caráter situacionais suscitadas pela interação de uma 

pessoa com outras pessoas ou pela mera expectativa de tal interação, bem 

como dos processos cognitivos e afetivos suscitados pelo processo de 

interação social” (RODRIGUES, 2009, p.16). 

      De acordo com Aroldo Rodrigues, a Psicologia Social é a ciência que estuda as 

manifestações do indivíduo frente à sociedade, buscando compreender de que 

forma se dão essas interações e de que maneira as mesmas interferem no 

comportamento do indivíduo e em suas relações sociais. 

      Contrapondo-se às ideias de Aroldo Rodrigues, Sílvia Lane aponta como fator 

relevante as questões sócio-históricas do indivíduo para conceituar a Psicologia 

Social, pois para a autora: 

“a Psicologia Social estuda a relação essencial entre o indivíduo e a 

sociedade, está entendida historicamente, desde como seus membros se 

organizam para garantir sua sobrevivência até seus costumes, valores e 

instituições necessários para a continuidade da sociedade” (LANE, 2006, 

p.10). 

      Sendo assim, a autora destaca não apenas a compreensão do sujeito enquanto 

parte integrante de um determinado grupo social, mas destaca que os elementos 
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constitutivos deste sujeito são fatores que certamente influenciarão seu 

comportamento no convívio social. Diante disso pode-se inferir que em algum 

momento da história, o sujeito era percebido alheio ao contexto em que estava 

inserido. Com isso, entende-se que, a Psicologia Social emerge da necessidade de 

se construir uma ciência voltada para a compreensão do sujeito enquanto parte do 

meio e de suas relações com o mesmo. Neste sentido, existe a compreensão que ao 

longo dos anos houve uma considerável interação da psicologia com outras áreas 

do conhecimento científico, dentre elas destaca-se a sociologia. 

      Contudo para Barbosa e colaboradores (2011), a relação entre a Psicologia e a 

Sociologia, isto é, a relação que ocorre entre essas duas ciências, não seria 

suficiente para definir a Psicologia Social, visto que esta é uma ciência que objetiva 

não responder aos questionamentos de ambas as disciplinas, mas possui seu 

próprio objeto de estudo científico, suas próprias inquietações e indagações, se 

afirmando a cada dia que passa como uma ciência autônoma. Com isso, percebe-se 

que diferentemente de outras ciências a psicologia social tem como objeto de estudo 

fatos que são efetivamente instáveis, que ocorrem em virtude da interação entre as 

pessoas. 

 

  

1.2 A sistematização da Psicologia Social 

 

      Por intermédio de psicólogos europeus que iniciam um processo de 

questionamento com relação à necessidade da busca pela compreensão do lugar no 

qual os indivíduos estariam inseridos, observa-se a sistematização da Psicologia 

Social1. Neste sentido Lane destaca que: 

 
 “a Psicologia Social só iria se desenvolver como estudo científico, 

sistemático, após a Primeira Guerra Mundial, juntamente com outras 

                                                           
1 Não é o objetivo deste estudo detalhar sobre  a origem histórica da psicologia social antes da I Grande Guerra 

Mundial. Maiores informações sobre este assunto, ver Álvaro e Garrido (2006). 
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ciências sociais, procurando compreender as crises e convulsões que 

abalavam o mundo” (LANE, 2006, p.75). 

 

      Ainda de acordo com Lane (1985), posterior a Primeira Grande Guerra Mundial, 

surge em função do opróbrio deixado pela mesma à necessidade de reconstruir as 

sociedades. Desta maneira estudos sobre atitudes, preconceito, comunicação, 

relações pessoais, dentre outros, foram surgindo. Contudo, antes que tais conceitos 

começassem a ganhar uma forma teórica consistente eclode a Segunda Grande 

Guerra Mundial. Com efeito, neste momento da história para fugir da guerra e dos 

nazistas, psicólogos alemães, bem como de toda a Europa migraram para os EUA. 

Concernente a este fenômeno, Cartwright diz: 

 
“A ascensão do nazismo na Alemanha, com seu anti-intelectualismo e seu 

anti-semitismo, resultou como se sabe na migração para América de vários 

professores, cientistas e artistas. Embora esse grande deslocamento de 

talentos intelectuais teve seus efeitos observados em todas as dimensões 

da ciência e da cultura, ele foi especialmente crítico para a Psicologia 

Social. É difícil imaginar como o campo seria hoje se pessoas como Lewin, 

Heider, Kohler, Wertheimer, Katona, Lazarsfield e Brunswiks não tivessem 

vindo aos Estados Unidos, como fizeram” (CARTWRIGHT, apud ALMEIDA, 

2012, p. 4). 

  

      Terminada a guerra, os Estados Unidos iniciam um processo intenso de 

compreensão a fim de desenvolverem pesquisas em áreas diversas, sobretudo no 

campo das interações, com o claro propósito de melhorar a produção econômica do 

país, prejudicada pela segunda Grande Guerra. Com isso seria razoável dizer que, a 

idéia da psicologia social se deu na Europa, contudo o seu desenvolvimento ocorreu 

efetivamente em solo norte-americano. Concernente a isto Robert Farr declara que, 

“[...] as raízes da psicologia social moderna são tratadas separadas de sua flor. As 

raízes são predominantemente européias, enquanto que a flor é tipicamente 

americana” (FARR, 2012, p. 25). 

 

      Com efeito, neste período pós-guerra, dentre as muitas contribuições que a 

psicologia social recebeu nos Estados Unidos de vários pesquisadores 

proeminentes não somente da Alemanha, mas de toda Europa, cabe ressaltar as 

contribuições do psicólogo alemão Kurt Lewin. Os interesses de Lewin pela 
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psicologia se deram de forma bastante gradual. Contudo, o mesmo foi construindo 

um novo conceito de psicologia, isto é, sempre buscou atuar nas questões inerentes 

ao contexto social, que interferiam na vida pessoal e profissional dos indivíduos. 

Para tanto, o psicólogo alemão Kurt Lewin desenvolveu trabalhos com dinâmicas de 

grupo. Em 1945 segundo Farr (2012), Lewin fundou no Instituto de Tecnologia de 

Massachussetts (MIT), o centro de Pesquisa de Dinâmicas de Grupo. Neste sentido, 

compreende-se que as contribuições que Kurt Lewin ofereceu a Psicologia Social 

nos Estados Unidos com suas pesquisas de campo e com a criação e 

implementação das dinâmicas de grupo, foram sem dúvida alguma de grande 

relevância. Sendo desta forma, considerado por muitos teóricos como o Pai da 

Psicologia Social Norte Americana. 

 

 

1.3 Vertentes da Psicologia Social  

 

      De acordo com Barbosa e colaboradores (2011), as dificuldades ou os desafios 

de qualquer novo modelo ou qualquer nova forma de fazer ciência foram vencidos 

em virtude dos contextos em que a Psicologia Social foi efetivamente empregada, 

gerando desta forma o que pode ser classificado como processos adaptativos. Tais 

processos acabaram evocando tendências na América do Norte, Europa e América 

Latina.  

 

      Neste sentido, percebe-se uma predominância da Psicologia Social Psicológica 

na América do Norte, bem como uma predominância da Psicologia Social 

Sociológica na Europa e na América Latina da Psicologia Social Crítica, formando 

desta maneira, as três mais relevantes vertentes teóricas da chamada Psicologia 

Social. Cabendo ressaltar que, a Psicologia Social Crítica iniciada e desenvolvida na 

América Latina após a chamada “crise” da Psicologia Social dos anos 70, continua 

com seu interesse na aplicação do conhecimento teórico concatenado com a busca 

pela transformação social. 
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1.3.1 Psicologia Social Psicológica. 

 

      Para uma melhor compreensão sobre a perspectiva psicológica da psicologia 

social, se empregará um conceito de Allport “[...] os psicólogos sociais vêem sua 

disciplina como uma tentativa de entender e explicar como o pensamento, o afeto e 

o comportamento dos indivíduos são influenciados pela presença real, imaginada ou 

implícita, de outros.” (ALLPORT apud FARR, 2012, p. 139).  

 

      Neste sentido, Após a II Grande Guerra Mundial, diante da necessidade de 

reconstrução da economia significativamente prejudicada, psicólogos sociais vão a 

campo a fim de compreenderem mais sobre fenômenos oriundos desta fatídica 

guerra.  

“Os Estados Unidos investiram em pesquisas sobre processos 

comunicativos de convencimento, assim como em modificações nas ações 

pessoais, também com a finalidade de intensificar a produção econômica, 

prejudicada com a guerra [...]” (BARBOSA et.al., 2011, p. 143). 

 
      Com efeito, a teoria de campo desenvolvida pelo psicólogo alemão Kurt Lewin, 

desponta como um dispositivo metodológico de grande relevância, haja vista que, 

nela a busca pela área da motivação e do desenvolvimento da personalidade, ocorre 

como prioridade para Lewin. Cabendo ressaltar que, através da teoria de campo, 

Lewin desenvolve o conceito de espaço vital, que o mesmo define “[...] como o 

conjunto de fatores mutuamente dependentes que fazem parte da experiência 

psicológica. No espaço vital estão incluídos tanto a posição da pessoa quanto seu 

ambiente psicológico, isto é, o ambiente conforme é recebido pela pessoa” 

(ÁLVARO e GARRIDO, 2006, p. 110) 

 

      Por estas e outras contribuições não somente de Lewin, mas de tantos outros 

pesquisadores que auxiliaram neste desdobramento, a psicologia social norte 

americana adquire uma forma psicológica, que segundo Helmut Krüger (1986), seus 

principais aspectos são: o individualismo, o experimentalismo, a microteorização, o 

etnocentrismo, o cognitivismo e o a-historicismo. Com isso, para Almeida:  
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“A psicologia social norte- americana se tornou hegemônica depois da 

guerra, devido tanto a reconstrução das universidades européias e 

japonesas no período pós-guerra quanto à colonização cultural das 

Américas nos anos que antecederam a crise da psicologia social, nos anos 

70” (ALMEIDA, 2012, p. 5). 

 
      Desta forma, entende-se que a Psicologia Social Psicológica tem como objetivo 

principal, o estudo de processos intraindividuais resultantes da interação do 

indivíduo com o contexto social, isto é, a forma como o indivíduo recebe (aferência) 

e responde (eferência) aos estímulos sociais. Para tanto, vemos a psicologia social 

norte-americana como diz Almeida “[...] apostando na neutralidade do investigador, 

sustenta a construção teórica de leis que explicam as interações sociais 

fundamentando-se no indivíduo” (ALMEIDA, 2012, p.8). 

 

 

 

1.3.2 Psicologia Social Sociológica 

 

       A reconstrução das origens de qualquer disciplina científica, através da busca 

de um marco fundador, não é uma tarefa das mais fáceis de realizar, isto porque a 

escolha de um autor ou de uma determinada escola como ponto de partida para a 

descrição do desenvolvimento de uma respectiva área da ciência implicará quase 

sempre no abandono de outras possibilidades de acordo com Álvaro e Garrido 

(2006). Neste sentido, delimitou-se este estudo as décadas de 60 e 702, período que 

com seu individualismo exacerbado e o emprego da experimentação em laboratórios 

no plano metodológico a Psicologia Social Psicológica, atravessou a chamada 

"crise" dos anos 70. A insatisfação com respeito a tais procedimentos teóricos e 

metodológicos da psicologia social norte americana hegemônica até então, fez com 

que psicólogos europeus buscassem novos caminhos para atuar na psicologia 

social, empregando entre outras, a teoria das representações sociais, entendida 

como: 

 

                                                           
2 Devido à especificidade do objeto de estudo algumas questões serão negligenciadas, dentre elas, a 

interpretação contextual. Com isso, parte das condições sociais, econômicas e políticas serão recortadas. Sobre 

este assunto ver Álvaro e Garrido (2006). 
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“Sistema de valores, noções e práticas que proporcionam aos indivíduos os 

meios para orientar-se no contexto social e material, para dominá-lo... um 

corpus organizado de conhecimentos e uma das atividades psíquicas 

graças às quais os homens se integram em um grupo ou em uma relação 

cotidiana de intercâmbios, liberam os poderes da imaginação” (MOSCOVICI 

apud ÁLVARO e GARRIDO, 2006, p. 286) 

 

      Com efeito, em linhas metodológicas a teoria das representações sociais ocorre 

à medida que aquilo que é estranho é posto pelos homens na qualidade do familiar, 

podendo desta maneira fazer compreender que esta é sobretudo uma teoria 

dinâmica e não estática.  

      Neste sentido Álvaro e Garrido destacam que: “Desde seu surgimento, no 

pensamento social europeu do século XIX, a psicologia social se define como uma 

disciplina plural. A pluralidade, tanto de enfoques teóricos como de objetos de 

estudo [...]”. (ÁLVARO e GARRIDO, 2006, p. 40). Cabendo ressaltar que, o 

desenvolvimento da Psicologia Social Sociológica neste período se dá de forma 

linear, isto porque teorias e procedimentos metodológicos foram se alternando e 

desta forma, ao longo de anos pesquisadores diversos foram contribuindo para este 

desenvolvimento, tais como: Peter Blau com a teoria de intercâmbio (1964), Blumer 

(1969) com o interacionismo simbólico, Schultz e a sociologia fenomenológica 

(1962-1964), dentre outros teóricos que auxiliaram no que se pode classificar, como 

os principais referenciais teóricos da perspectiva sociológica da psicologia social na 

década de 1970. (ÁLVARO e GARRIDO, 2006). 

 

      Com efeito, percebe-se na Psicologia Social Sociológica a partir da década de 

1970 um considerável crescimento nas teorias que apontam para uma psicologia 

social, cuja tendência é ”[...] privilegiar os fenômenos que emergem dos diferentes 

grupos e sociedades”. (FERREIRA, 2010, p. 51). 
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CAPÍTULO 2 – PSICOLOGIA SOCIAL CRÍTICA 

 

 

     O desenvolvimento da psicologia social apresentada até aqui efetivamente ocorre 

em dois eixos geográficos, isto é, na Europa e também nos Estados Unidos. No 

entanto, no final da década de 1970, no cenário latino americano inicia-se um 

movimento de ruptura com o modelo de Psicologia Social Psicológica até então 

hegemônico e também utilizado neste contexto.  Com respeito a isto Ferreira 

escreve:  

“Ao final da década, porém muitos psicólogos sociais latino-americanos 

iniciaram um forte movimento de questionamento a Psicologia Social norte-

americana em função de seu experimentalismo e individualismo, em prol de 

uma psicologia social mais contextualizada, isto é, mais voltada para os 

problemas políticos e sociais que a região vinha enfrentando” (FERREIRA, 

2010, p. 58). 

 

      Com efeito, neste período ocorre a compreensão por parte destes psicólogos 

que o contexto geográfico com suas representações sociais, econômicas, políticas, 

entre outras, deveria ser levado em consideração, isto porque, cada contexto possui 

suas especificidades. Neste sentido, para Álvaro e Garrido: “Somente assim é 

possível conseguir uma compreensão mais particular e contextualizada do que é 

psicologia social” (ÁLVARO e GARRIDO, 2006, p. 305).  Desta forma, se inicia o 

processo de construção da Psicologia Social Crítica, com uma proposta distinta da 

Psicologia Social Tradicional, sendo seu foco a atuação nos problemas sociais, de 

maneira a refletir sobre o contexto em que tais problemas ocorrem. Neste sentido, 

compreende-se que a perspectiva crítica da psicologia social latino americana busca 

ser acompanhada pela prática. 

 

      Com efeito, não foram poucos os psicólogos latino-americanos que adotaram 

como referencial teórico e prático, a Psicologia Social Crítica. Contudo, um autor que 

é com frequência citado como sendo um dos pioneiros desta abordagem é Martím-

Baró, psicólogo e também padre jesuíta nascido na Espanha radicado em El 

Salvador, que segundo Ferreira “[...] defendia em suas obras o desenvolvimento de 

uma psicologia social comprometida com a realidade social latino-americana” 

(FERREIRA, 2010, p. 58). Desta maneira, para Martím-Baró a relevância do 
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contexto cultural deve ser objeto de investigação. Neste sentido, segundo Álvaro e 

Garrido: 

“[...] destaca-se o desenvolvimento de uma psicologia social latino-

americana, que a partir de perspectivas teóricas e metodológicas 

inovadoras se caracteriza pelo seu compromisso com a resolução dos 

problemas sociais e com a melhoria das condições de vida das classes 

sociais mais desfavorecidas” (ÁLVARO e GARRIDO, 2006, p. 365). 

 

      Ainda na década de 1970, no Brasil ocorre a adesão ao movimento de ruptura 

por parte de alguns psicólogos, insatisfeitos com o modelo de psicologia social 

tradicional que também era predominante no país. Dentre os cientistas sociais que 

participaram ativamente deste movimento de questionamento e por sua vez ruptura, 

destaca-se Silvia Lane. Como declara Sawaia (2006), as contribuições de Lane para 

a psicologia social em solo brasileiro não se limitam a sua atuação na universidade, 

pois de forma firme atuou na busca por uma ciência social que estivesse 

efetivamente comprometida com o social, isto é, uma psicologia social que fosse 

sobretudo um instrumento de transformação, pois para ela, o modelo psicológico da 

psicologia social, enxergava a sociedade como: 

 

“[...] um pano de fundo de um cenário, onde o indivíduo atuava, e desta 

forma procurava-se explicar o seu comportamento por "causas" internas, 

tais como de traços de personalidade, atitudes, motivos, quando não por 

instintos. É uma Psicologia Social que isola o indivíduo, criando uma 

dicotomia entre ele e a sociedade, um poderia influenciar o outro, mas se 

tratavam de dois fenômenos distintos” (LANE, 2006, p. 76,77). 

 

      Com efeito, compreende-se que a Psicologia Social Crítica com uma perspectiva 

sócio-histórica, se fundamenta na ideia do homem como ser histórico e na 

possibilidade de transformação social. Desta forma, a maior preocupação da 

Psicologia Social Crítica não está em formular leis gerais sobre o comportamento 

social, mas sim na compreensão das relações de dominações ideológicas e de sua 

possível saída por intermédio da conscientização (ARAÚJO, 2009). Com esta 

perspectiva, a Psicologia Social Crítica se apresenta não apenas como mais uma 

abordagem teórica, mas, sobretudo se apresenta com a proposta de contemplar o 

indivíduo diretamente em seu contexto social. Sendo assim, compreende-se que, se 

para a Psicologia Social Psicológica a busca por fazer ciência se dá construindo 
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uma ruptura entre indivíduo e sociedade, na Psicologia Social Crítica o objetivo 

primeiro é a construção de pontes a fim de jamais separá-las.   

 

 

 2.1 Divergências entre as Psicologias Sociais Psicológica e Crítica no Brasil 

 

       No Brasil as diferenças teóricas e metodológicas entre estas duas vertentes da 

psicologia social, isto é, a Psicologia Social Psicológica e a Psicologia Social Crítica, 

são apresentadas de forma bastante contundentes por dois autores em específico. 

De um lado encontra-se Aroldo Rodrigues, um legítimo representante da Psicologia 

Social Psicológica em solo brasileiro, do outro encontra-se Sílvia Lane precursora da 

Psicologia Social Crítica no Brasil. 

As divergências entre os referidos teóricos são tão significativas que Aroldo 

Rodrigues chega a afirmar: 

 

“Um exemplo eloquente da divergência existente entre os psicólogos sociais 

sobre o que seja psicologia social pode ser visto, aqui entre nós, ao 

compararmos os livros de psicologia social de minha autoria e o livro 

intitulado Psicologia Social editado por Silvia Lane e Wanderley Codo. Um 

leigo que pretendesse inteirar-se acerca do que seria este setor do 

conhecimento chamado de Psicologia Social e lesse esses livros, 

seguramente ficaria mais confuso do que antes de fazê-lo” (RODRIGUES, 

1986, p. 43).      

 

      O trabalho de Rodrigues, se inicia com o elencamento de teorias já 

estabelecidas na psicologia social norte-americana, consideradas pelo autor como 

essenciais para se fazer psicologia social e continuar no avanço deste processo. 

Neste sentido para Lima (2009), Aroldo Rodrigues já estava significativamente 

influenciado pela tradição norte-americana, pois durante os quatro anos em que fez 

seu doutorado nos Estados Unidos, teve um contato direto com o emprego da 

metodologia experimental e também da estatística. Com efeito, dentre as inúmeras 

teorias adotadas por Rodrigues destaca-se a teoria do equilíbrio de Fritz Heider, que 

segundo Álvaro e Garrido (2006), o postulado básico da referida teoria é que 
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relações interpessoais, relações entre pessoas e objetos ou instituições, inclinam-se 

para um estado de equilíbrio. Contudo a quebra desse equilíbrio evoca um estado 

de tensão que o sujeito tende a reduzir através de uma ação que trará mudanças ou 

através da reorganização cognitiva. 

 

       Sendo assim, para Rodrigues a psicologia social é uma ciência pura e neutra, 

onde o psicólogo não deve estar preocupado com a aplicação de seu conhecimento, 

pois em sua opinião o psicólogo social deve interessar-se pelo conhecimento e não 

pela aplicação desse conhecimento na resolução de problemas sociais (ÁLVARO e 

GARRIDO, 2006).  Contudo para Lane (1985), tal concepção poderia transformar o 

psicólogo em agente da adaptação. O fundamental segundo Lane, “[...] é a 

psicologia rever sua prática, pois teoria e prática têm de vir juntas. Não se pode 

dividir a Psicologia Social em ciência aplicada e pura”.  (LANE, 1985, p. 19).  

 

      Com efeito, para Lima (2009) não há dúvida que Aroldo Rodrigues assegurava a 

separação entre psicologia e política a partir de uma visão de conhecimento 

científico consolidada na psicologia social norte-americana e na sua forma de pensar 

a psicologia. Com isso, percebe-se na Psicologia Social Psicológica uma 

incapacidade de enxergar os problemas do indivíduo em sociedade. Neste sentido: 

 "Durante a década de 1950, parecia que a Psicologia Social daria 

respostas a todos os problemas sociais, e este clima de otimismo persistiu 

durante os primeiros anos após 1960, sem que se observasse grandes 

mudanças; o preconceito continuava gerando violência; nas fábricas, as 

greves se sucediam; no campo, a miséria aumentava e, nos centros 

urbanos, o homem se desumanizava"  (LANE, 2006, p. 77). 

      Desta forma para Lane, buscar compreender as relações que o indivíduo 

estabelece com o outro e com toda representação de mundo que está ao seu 

entorno, é, sobretudo contextualizar este indivíduo estando atento a sua história de 

vida, estabelecendo assim um compromisso social. Neste sentido, Carneiro (2009), 

diz que, o compromisso social só é definido se ocorrer o engajamento com o 

contexto social em que o sujeito está inserido, pois só assim este compromisso pode 

ser considerado efetivamente verdadeiro. Com isso, para Bock (1999), assumir um 

compromisso social é questionar o que foi estabelecido como verdade, e desta 
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maneira em algumas situações não aceitar “[...] que as coisas são porque são, mas 

sempre duvidar e buscar novas respostas” (BOCK, 1999, p. 327).  

 

      Com efeito, através das teorias e metodologias da psicologia social 

Estadunidense já citadas neste trabalho, percebe-se como diz Almeida, “[...] que, 

enquanto a psicologia social norte americana usava o grupo como dispositivo de 

adaptação e de produtividade, a psicologia sócio-histórica o toma como dispositivo 

de conscientização” (ALMEIDA, 2012, p. 7). 

  

 

2.1.1 A criação da Associação Brasileira de Psicologia Social (Abrapso) 

 

      Segundo Lane (2006), a proposta de se acumular inicialmente dados de 

pesquisas a fim de se chegar à formulação de teorias globalizadoras, mostrou-se 

inviável e assim tem início as críticas e questionamentos que irão caracterizar a 

"crise” da Psicologia Social. Neste sentido, os desafios enfrentados por todos que se 

opunham ao modelo hegemônico de psicologia social desenvolvido no Brasil não 

paravam nas divergências teóricas e práticas entre duas vertentes da psicologia 

social. Isto porque, no auge da ditadura militar imposta pelo golpe de 1964, percebe-

se no Brasil um período de grandes instabilidades e incertezas. Contudo, segundo 

Araújo (2009) a psicologia social no contexto brasileiro se desenvolveu em meio às 

conturbações políticas e sociais internas. Com isso: 

 

      “A crise da Psicologia Social é denunciada no Congresso de Psicologia 

Interamericana, realizado em 1976 em Miami, com a participação de 

psicólogos sociais de vários países da América Latina, os quais esboçam 

algumas críticas metodológicas e teóricas, porém sem contribuírem com 

qualquer proposta concreta para a superação dos impasses” (LANE, 2006, 

p.78). 

 

      Percebe-se então que a crise da psicologia social emerge, porém apesar de 

insatisfeitos com o modelo de Psicologia Social até então apresentado, psicólogos 
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sociais questionam, mas não oferecem subsídios que promovam o rompimento 

deste paradigma.  

 

     De acordo com Lane (2006), posteriormente ocorre outro congresso de 

Psicologia interamericana em Lima no Peru no ano de 1979, onde além das críticas, 

surgem algumas propostas que objetivam reestruturar a psicologia social. Neste 

congresso, psicólogos latino-americanos, com contextos similares, chegam ao 

consenso que a psicologia social necessita estar voltada para o atendimento das 

especificidades de cada contexto.  

 

      Com efeito, no Brasil as influências da psicologia social norte americana, vinham 

sofrendo alterações ao longo do tempo com base em pesquisas acerca do tema, 

porém ainda não atendiam as necessidades do contexto brasileiro, pois para Lane “o 

que se procurava fazer era confrontar teorias, conceitos, resultados de pesquisa, 

com fatos do nosso cotidiano, visando criticar esses modelos naquilo em que não 

explicavam a nossa realidade.” (LANE, 2006, p. 80). 

 

      Depreende-se, portanto, que a insatisfação com o modelo de Psicologia Social 

Psicológica até então hegemônica em nosso país foi um fio condutor para o 

desenvolvimento das ideias de psicólogos brasileiros na criação da Associação 

Brasileira de Psicologia Social (ABRAPSO). Nesse contexto, a partir de 

posicionamentos críticos sobre a psicologia social norte-americana, surge então a 

Abrapso, uma associação sem fins lucrativos, fundada em 10 de julho de 1980 

durante a 32º Reunião da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC), 

cujo objetivo é difundir a psicologia social crítica no Brasil, possibilitando discussões, 

pesquisas e a integração da psicologia social com outras áreas do conhecimento3. 

(ABRAPSO, 2014) 

      Desde que foi criada, a Abrapso tornou-se uma ferramenta de extrema 

relevância, estando presente em diversos estados e disponibilizando informações 

sobre o desenvolvimento da Psicologia Social Crítica no Brasil. Outro ponto de suma 

importância é o fato de envolver profissionais de diferentes áreas de atuação, 

possibilitando, sobretudo a discussão e o desenvolvimento de uma visão mais ampla 

                                                           
3 Para maiores informações ver: www.abrapso.org.br 
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sobre as questões que permeiam os problemas sociais brasileiros. Dentre outras 

questões, destaca-se que, após a criação da Abrapso, psicólogos brasileiros 

passam a produzir seu próprio conhecimento científico, baseado nos problemas 

sociais enfrentados em seu país, optando desta forma por usufruir de suas próprias 

teorias, deixando de basear-se somente nas teorias norte-americanas, que por sua 

vez não atendiam à realidade brasileira.  

      Desta forma, percebe-se que a criação da Abrapso foi um marco para o avanço 

da Psicologia Social Crítica no Brasil, pois de acordo com Araújo (2009) é preciso 

pensar em uma psicologia social comprometida com a realidade social e com as 

condições de vida das pessoas, considerando o contexto em que elas estão 

efetivamente inseridas. 

 

 

2.2 A reconfiguração do campo atual da psicologia social no Brasil 

      A Psicologia Social Crítica no Brasil tem se expandido ao longo dos anos, mas 

apesar das contribuições da mesma para o cenário brasileiro, alguns 

questionamentos acerca da práxis da Psicologia Social Crítica têm emergido em 

virtude da necessidade de uma atuação que efetivamente atenda as demandas que 

lhe são apresentadas. Neste sentido de entendimento Bock declara “Quero uma 

psicologia que se metamorfoseie o tempo todo, acompanhando as mudanças da 

realidade social do nosso país.” (BOCK, 1999, p. 328). 

      De acordo com a autora a psicologia social não deve ser uma ciência estática, 

antes deve ser uma ciência dinâmica que acompanhe as transformações sociais, 

pondo em prática metodologias que visem a inseparalidade entre a psicologia e a 

política. Neste sentido, segundo Nascimento e colaboradores:  

“Para pensarmos uma psicologia que se movimenta e constantemente 

atualiza suas práticas, é preciso conceber que as questões ligadas a ela 

são mais amplas do que o território do indivíduo, de fato dizem respeito a 

uma multiplicidade de sentidos sociais, políticos e históricos” 

(NASCIMENTO, et. al., 2006, p.16). 
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      Partindo de tais questões, é relevante ressaltar esta multiplicidade de sentidos 

sociais, políticos e históricos que enfatiza Nascimento (2006). Isto porque o fazer 

psicológico sob uma perspectiva crítica, em todo tempo interage com o fazer político, 

suas nuances aparentemente dicotômicas não se opõem e estão sempre presentes 

neste fazer. Com isso, percebe-se que não há mais como desvincular o sujeito de 

seu contexto social, e, esse olhar passa mesmo que de forma fragmentada a ser 

evidenciado a partir de 1988, quando a Constituição defende o Estado Democrático 

de Direito, propondo os direitos relativos à cidadania como um dos seus principais 

primados. Desta maneira, percebe-se que, desde então a fim de preservar e 

consequentemente ampliar esta abertura, poucos psicólogos estão saindo do 

"ostracismo" quase sempre imposto pelas classes dominantes, articulando 

psicologia aos contextos sociais, políticos e também históricos dos indivíduos. Com 

isso, no período de redemocratização passando pelos governos de Fernando Collor 

de Melo (1990-1992), Itamar Franco (1992-1994) chega-se ao governo de Fernando 

Henrique Cardoso (1995-2002), onde segundo Machado (2012), a política social 

neste período encontrou aspectos importantes para o seu desenvolvimento, que 

dentre eles destaca-se, a expansão da participação de setores já conhecidos, como 

as organizações não governamentais (ONGs). 

      Com efeito, há uma compreensão que a partir da interação entre Governo e 

ONGs, ocorre uma participação mais significativa de psicólogos sociais junto à 

população, e com isso, há um ganho na forma de fazer psicologia social. Entretanto, 

por mais que algumas conquistas tenham sido alcançadas como, o empoderamento 

do indivíduo através dos movimentos sociais, o próprio alargamento da visão do 

profissional de psicologia concernente às suas práticas, entre outras, muitos 

problemas sociais ainda prevalecem. Talvez por isso Jesus tenha dito: “Mudanças 

na sociedade demoram, e só acontecem quando há mobilização”. (JESUS, 2012, p. 

165). 

      De acordo com Krugüer (1986) há uma distinção entre os grupos humanos 

concernentes ao grau de consistência das relações interpessoais estabelecidas 

entre seus membros. Com isso entende-se que os movimentos sociais se constroem 

com base nessas diferenças, que por vezes marginalizam determinados grupos. 

Dentre os muitos movimentos sociais podem-se destacar: a marcha das margaridas 
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(movimento das trabalhadoras rurais com objetivo de garantir e ampliar as 

conquistas das mulheres do campo) e os movimentos da população negra (como a 

marcha Zumbi, em prol de ideais como combate ao preconceito e implantação de 

políticas públicas voltadas para o atendimento das necessidades desse grupo). 

Esses movimentos viabilizam discussões e, por conseguinte a possível inserção 

desses grupos minoritários na sociedade. Tais movimentos contribuíram de forma 

efetiva para a construção da Psicologia Social Crítica no Brasil, visto que: 

“Em uma perspectiva psicossocial, considera-se que as pessoas se 
organizam em grupos e protestam em nome de uma causa comum, muitas 
vezes sacrificando seu conforto pessoal, por várias razões, que podem 
estar fundamentas em diferentes fatores, entre eles: sentimento de justiça, 
eficácia de grupo, identidade social e afetividade.” (JESUS, 2012, p. 169)  

 

       Sendo assim considera-se que os movimentos sociais são de extrema 

relevância, pois permite aos grupos manifestarem seus anseios a fim de serem 

atendidos. Diante disso, a Psicologia Social Crítica pode intervir de maneira a 

promover melhorias para estes respectivos grupos.    

      Outro aspecto de suma importância para a reconfiguração do campo da 

Psicologia Social no Brasil é a criação das políticas sociais, pois segundo Machado 

(2012), no período chamado de "transição" (2003-2006), sob o governo Lula, a 

política social ficou marcada pelo programa "Bolsa Família", que era a unificação dos 

programas como: Bolsa Escola, Bolsa Alimentação e auxílio Gás, criados no 

governo anterior e aperfeiçoados através de medidas administrativas do Governo 

Federal. O resultado da ampliação ocorrida no número de pessoas alcançadas neste 

programa permitiu que os indicadores da desigualdade social diminuíssem e que 

ocorressem melhoras no índice de pobreza. Contudo, percebe-se que de forma 

bastante efetiva este governo adota uma atuação assistencialista, o que 

consequentemente priva deste indivíduo ou grupo sua autonomia. Neste sentido, 

percebe-se que desde o início do processo de redemocratização até os dias atuais, 

o emblemático campo da Psicologia Social no Brasil é um grande desafio para o 

psicólogo social, pois assim como a história ele está sempre em movimento. 
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2.2.1 O papel atual do psicólogo social no Brasil 

 

      Trabalhar o papel atual do Psicólogo no contexto social brasileiro ou buscar 

compreender os sentidos atribuídos a este profissional, por certo não é uma tarefa 

das mais simples de se realizar. Isto porque, com tantos desdobramentos e 

implicações consegue-se enxergar uma psicologia social bastante plural. Contudo, 

acredita-se que Martim-Baró tenha possibilitado o favorecimento desta 

compreensão, pois segundo este autor: “O papel do profissional psicólogo deve ser 

definido em função das circunstâncias concretas da população a que deve atender”. 

(MARTIM-BARÓ, 1996, p.7). Neste sentido, entende-se que para Martím-Baró o 

psicólogo precisaria estar implicado com as realidades de cada contexto, que em 

sua atuação desenvolvesse a arte de inventar e de se reinventar, a fim de que 

estivesse em condições de se localizar e mais que isso, tivesse condições para de 

forma efetiva ser um agente de transformação social.  

 

      Com efeito, para Barbosa e colaboradores (2011), o psicólogo precisa construir 

alternativas teóricas e práticas, cujo foco seja assuntos relacionados com a pobreza, 

compreendida como exclusão, opressão, impotência, e a mudança social e 

individual, abordando tais assuntos no sentido de promover conscientização, 

mobilização e, sobretudo empoderamento. Com isso, na utilização destes 

processos, atores sociais conscientizados do poder individual e coletivo teriam mais 

oportunidades de melhorar suas condições de vida. Contudo, de acordo com Bock 

(1999), a formação tecnicista tem comprometido esta atuação do psicólogo, isto 

porque, o uso excessivo de técnicas tem ensinado aos psicólogos, coisas prontas 

para aplicar. Sendo assim, é uma realidade que há uma tendência desse tecnicismo 

em privar do profissional de psicologia a capacidade de criação, tornando inviáveis 

processos de adaptação concernente às demandas que lhes são apresentadas. 

Desta forma, para Nascimento e colaboradores: 

 

“Ao psicólogo é proposto adotar um constante estranhamento dos 

paradigmas que se apresentam como prontos, autorizando-nos a inventar, 

no cotidiano, estratégias que não obedeçam às fórmulas prescritas, mas 

que pelo contrário, possibilitem o exercício de autonomia em nossas 

análises e gestões do dia a dia” (NASCIMENTO, et. al., 2006, p. 19). 
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      Contudo, através das experiências adquiridas no campo e sobretudo nas 

supervisões de estágio, com base nas discussões sobre o papel atual do psicólogo 

social, compreende-se que há muito que se fazer, há ainda uma longa jornada a fim 

de que o psicólogo social com uma perspectiva sócio-histórica se desprenda deste 

“saber fazer pronto” e com isso busque a criação de metodologias que alcancem o 

indivíduo em sua realidade social.   

 

      Desta maneira, percebe-se que, a despeito de a Psicologia Social Crítica ter 

provocado uma aproximação entre o profissional de psicologia e o contexto social no 

qual os indivíduos estão inseridos, ainda se consegue perceber que existe uma 

cristalização no fazer psicológico, existe ainda uma visão fragmentada, que por 

vezes como diz Bock (1999), faz com que o psicólogo atue como se o indivíduo 

estivesse isolado e sua atuação não tivesse nenhuma interação com a realidade 

social. Neste sentido, relacionado ao significativo papel atual do psicólogo social no 

contexto brasileiro, Bock declara: 

 

“Vamos acabar com a ideia de que o mundo psicológico não tem nada a ver 

com o mundo social. Que sofrimento psíquico não tem nada a ver com as 

condições objetivas de vida. Os psicólogos precisam ter clareza de que, ao 

fazer ou saber psicologia, estão com sua prática e seu conhecimento 

interferindo na sociedade” (BOCK, 1999, p. 326). 

 

      O texto de Ana Bock fomenta a necessidade de o psicólogo ter clareza para o 

desenvolvimento de sua profissão, a fim de conseguir interferir no contexto social. 

Mas como ter clareza do papel do psicólogo social com uma perspectiva crítica se 

na produção textual brasileira ainda existe escassez? Pois, o que se percebe é que 

a crítica ao modelo de psicologia social tradicional, muitas vezes acaba sendo a 

tônica deste saber fazer psicologia. Neste sentido, percebe-se a necessidade de 

criticar a Psicologia Social Crítica, pois, para Ferreira (2010), a maioria dos autores 

tem se limitado a desenvolver reflexões e defender argumentos específicos, a luz de 

já consagrados autores no campo teórico da Psicologia Social Crítica. Compreende-

se então que os trabalhos produzidos neste segmento não são suficientes para 

projetar a Psicologia Social Crítica brasileira em destaque no cenário internacional, e 
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tão pouco atender as demandas de sua própria população. Sendo assim, a carência 

de teorias e metodologias inovadoras que venham contemplar o indivíduo 

diretamente em seu contexto social de forma efetiva, fazem com que as 

perspectivas no cenário nacional com respeito à Psicologia Social Crítica, 

naturalmente acabem sofrendo um considerável desgaste. 

 

      Com efeito, entende-se que apesar do esforço de muitos teóricos da 

contemporaneidade, o psicólogo social com uma perspectiva crítica no Brasil, 

segundo Junior e Justo “[...] ainda necessita de um maior aporte teórico/histórico 

[...].” (JUNIOR e JUSTO, 2013, p. 21), pois só assim o psicólogo conseguirá fazer da 

ciência uma ferramenta de transformação social. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

      Diante de tudo que foi exposto no decorrer do trabalho, pode-se perceber que a 

Psicologia Social Crítica no Brasil se construiu a partir de muitos embates teóricos e 

metodológicos. Neste contexto buscou-se destacar os principais pontos das três 

vertentes mais relevantes da chamada “Psicologia Social”, a saber, a Psicologia 

Social Psicológica, a Psicologia Social Sociológica e a Psicologia Social Crítica. 

Sobre isso, observa-se na Psicologia Social Psicológica uma psicologia voltada para 

a mediação dos conflitos individuais, vendo o social a partir do indivíduo. Em 

contrapartida para a Psicologia Social Sociológica a atuação do psicólogo deve 

pautar-se na prática de uma ciência voltada para os fenômenos sociais, oriundos de 

diferentes grupos.  

 

      Diante das necessidades específicas de cada país como, problemas sociais, 

miséria, violência, fome, desigualdade social, dentre outros fortemente acentuados 

nos países latino americanos, as vertentes da psicologia social anteriormente 

citadas não se adequavam e não atendiam as demandas desses contextos. Desta 

forma surgiu a necessidade de pensar numa psicologia que não apenas atuasse 

como uma ciência pura e neutra, isolando o indivíduo do contexto social, mas que 

sobretudo estivesse implicada,  de maneira a provocar mudanças na sociedade. A 

partir dessa necessidade se deu a construção de uma “nova psicologia”, visando o 

atendimento das especificidades de cada contexto, associando as relações que o 

indivíduo possui com o meio em que está inserido.  

 

      Sendo assim, entende-se por Psicologia Social Crítica uma psicologia voltada 

para a mediação e resolução dos problemas sociais. Neste contexto surge então a 

Associação Brasileira de Psicologia Social (Abrapso), com o objetivo de difundir a 

Psicologia Social Crítica no Brasil, promovendo debates, encontros e pesquisas 

acerca do tema, disponibilizando informações e possibilitando a produção científica 

de autores brasileiros, de maneira que estes possam utilizar de suas próprias teorias 

para o atendimento de suas necessidades. Desta maneira, a Abrapso tornou-se uma 

importante ferramenta para o avanço da Psicologia Social Crítica no Brasil. 
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      Com o processo de redemocratização e o desenvolvimento das políticas sociais 

observou-se um avanço significativo da psicologia social, haja vista que, a parceria 

entre Governo e Organizações não governamentais (Ongs) possibilitou uma maior 

atuação do psicólogo social ocasionando uma aproximação entre teoria e prática, 

cientista e sociedade.  

 

      Sendo assim, cabe ressaltar o papel de extrema relevância do psicólogo social 

frente aos conflitos que emergem da interação entre indivíduo e sociedade.  Tendo 

este profissional a responsabilidade de atuar com base nas reais necessidades da 

população, tornando-se agente mediador dessa interação. Porém o que com 

frequência se tem notado é que a atuação deste profissional sem a devida 

preocupação com o contexto em que irá atuar, tem prejudicado a efetiva prática da 

psicologia social. Com isso, apesar das muitas contribuições da Psicologia Social 

Crítica para o contexto brasileiro, percebe-se alguns questionamentos acerca de sua 

prática, pois em um mundo de tantas mudanças faz-se necessário que a psicologia 

social esteja sempre acompanhando essas transformações.  

 

      Entende-se, portanto que apesar dos grandes avanços já decorridos no âmbito 

da Psicologia Social Crítica no Brasil, ainda há muito a ser feito, pois se percebe que 

ocorre um distanciamento entre a teoria e a prática. Contudo, cabe a nós enquanto 

futuros profissionais de psicologia fomentar as discussões acerca do tema e a 

problematização do mesmo na busca por uma psicologia social que efetivamente 

atenda as necessidades desse contexto.  

 

      Nesse sentido, acredita-se que este trabalho tem por finalidade contribuir com a 

difusão de ideias sobre uma nova forma de fazer psicologia social no Brasil, tendo 

em vista a relevante contribuição desta ciência não apenas para os profissionais que 

atuam na área, mas também para a sociedade como um todo.  
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