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Psicologia como Ciência e Psicologia como Ciência e 
Profissão no BrasilProfissão no Brasil


Um pouquinho de história
• Psicologia – regulamentada em 
1962 como profissão
• Primeiro curso de pós-graduação 



• Primeiro curso de pós-graduação 
em Psicologia – 40 anos
• Ênfase teórica: Psicanálise



Há que se fazer uma ciência 
compromissada com a 
realidade brasileira ...



ContrastesContrastes

PesquisandoPesquisando......
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Fatores relevantesFatores relevantes

 População com potencial para População com potencial para 
saúde e empoderamentosaúde e empoderamentosaúde e empoderamentosaúde e empoderamento

 Programas sociais variadosProgramas sociais variados
 Politização da população Politização da população ––

inclusão digital e informaçãoinclusão digital e informaçãoinclusão digital e informaçãoinclusão digital e informação
 Investimentos em pesquisasInvestimentos em pesquisas



E a Psicologia? 

O que a academia e a profissão 
tem a ver com a realidade tem a ver com a realidade 
brasileira?



Psicologia Positiva e EcológicaPsicologia Positiva e Ecológica
Nova abordagemNova abordagem (Seligman et al., 2001)(Seligman et al., 2001)

Estudos sobre bemEstudos sobre bem--estar,  estar,   Estudos sobre bemEstudos sobre bem--estar,  estar,  
resiliência, prosociabilidade, ....resiliência, prosociabilidade, ....

Reflorescimento do ser humanoReflorescimento do ser humano



Psicologia Positiva e SaúdePsicologia Positiva e Saúde

Resiliência e vulnerabilidadeResiliência e vulnerabilidadeResiliência e vulnerabilidadeResiliência e vulnerabilidade
((RutterRutter, 1989), 1989)

Abordagem Abordagem bioecológicabioecológica do do 
desenvolvimento humanodesenvolvimento humanodesenvolvimento humanodesenvolvimento humano
((BronfenbrennerBronfenbrenner, 1979, 2005), 1979, 2005)





Bronfenbrenner Bronfenbrenner –– ContextosContextos ecológicosecológicos para as para as 
criançascrianças emem situaçãosituação de de ruarua
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Visão teóricaVisão teórica--metodológicametodológica

 Inserção ecológica Inserção ecológica (Cecconello & Koller, 2004)(Cecconello & Koller, 2004) Inserção ecológica Inserção ecológica (Cecconello & Koller, 2004)(Cecconello & Koller, 2004)

Processo proximal: interação 
recíproca pessoa-pessoa, 
objetos, símbolos e ambiente 

Pesquisadores -> cenário da
pesquisa como pessoas em
desenvolvimento



Inserção ecológicaInserção ecológica
• Rigor metodológico

• Rigor ético• Rigor ético

• Capacitação exaustiva das 
equipes

• Supervisão permanente• Supervisão permanente

• Devolução dos resultados

• Subsídio a políticas públicas



Inserção ecológicaInserção ecológica
• Interação com base 

regular no tempo 
entre pesquisadores e 
regular no tempo 
entre pesquisadores e 
pesquisados – com 
contrato

• Atividades complexas
• Reciprocidade nas • Reciprocidade nas 

interações
• Engajamento em 

atividade



Inserção ecológicaInserção ecológica

•• Pesquisadores em processo de Pesquisadores em processo de •• Pesquisadores em processo de Pesquisadores em processo de 
desenvolvimento desenvolvimento –– processo processo 
proximalproximal

•• Conversas informais, visitas às Conversas informais, visitas às 
pessoas e atividades formais pessoas e atividades formais 

•• Conversas informais, visitas às Conversas informais, visitas às 
pessoas e atividades formais pessoas e atividades formais 
metodológicasmetodológicas



Podemos fazer diferença….



Pesquisas do CEP-RUA

Exposição ao Risco

- Violência - intrafamiliar e na 
comunidade 

- Abuso sexual - vítimas, 
agressores e famíliasagressores e famílias

- Trabalho - infantil, adulto e 
assédio moral



Ações do CEP-RUA

Exposição ao Risco
- Vitimização por pares - na - Vitimização por pares - na 

escola, no trabalho e na 
instituição de acolhimento 

- Preconceitos e discriminação -
gênero, vitais, direitos da gênero, vitais, direitos da 
criança, intergeracionais



Ações do CEP-RUA

Comportamentos de Risco
• Vida na rua• Vida na rua
- Drogadição 
- Conflito com a lei
- Sexualidade
- Doença sexualmente - Doença sexualmente 

transmissível
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MovendoMovendo--nos da pesquisa à nos da pesquisa à 
prática com um olhar prática com um olhar 

positivo...positivo...



Exemplo I Exemplo I 
Adesão à proteçãoAdesão à proteção
 Achado de pesquisaAchado de pesquisa: :  Achado de pesquisaAchado de pesquisa: : 

Jovens em situação Jovens em situação 
de rua relatam forte de rua relatam forte 
necessidade de necessidade de 
privacidade privacidade 

 EncaminhamentoEncaminhamento: : 
Prover armários Prover armários 
individuais em abrigosindividuais em abrigos
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Exemplo IIExemplo II
Fortalecimento de Fortalecimento de 
conexão famíliaconexão família--escolaescolaconexão famíliaconexão família--escolaescola
 Achado de pesquisaAchado de pesquisa: Pais e : Pais e 

crianças de uma comunidade crianças de uma comunidade 
pobre pobre --> visão divergente da > visão divergente da 
rede de apoio socialrede de apoio social

 EncaminhamentoEncaminhamento: Programa : Programa 
de empoderamento e de empoderamento e 
fortalecimento de conexão fortalecimento de conexão 
famíliafamília--escola escola 
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Exemplo IIIExemplo III
Respondendo à demanda da Respondendo à demanda da 

comunidadecomunidade
 Achado de pesquisaAchado de pesquisa: Condições : Condições  Achado de pesquisaAchado de pesquisa: Condições : Condições 

físicas e urbanísticas de físicas e urbanísticas de 
comunidade contribuíam para a comunidade contribuíam para a 
criminalidade e baixo senso de criminalidade e baixo senso de 
pertencimentopertencimentopertencimentopertencimento



Exemplo IIIExemplo III
Demanda da comunidadeDemanda da comunidade

EncaminhamentoEncaminhamento: Construção de 100 : Construção de 100 EncaminhamentoEncaminhamento: Construção de 100 : Construção de 100 
casas, posto de saúde e comunitáriocasas, posto de saúde e comunitário



Exemplo IVExemplo IV
Consequências inesperadasConsequências inesperadas

Achado de Achado de Achado de Achado de 
pesquisapesquisa::
Jovens Jovens --> > 
em em 
situação situação situação situação 
de rua de rua --> > 
serviçosserviços



EncaminhamentoEncaminhamento

Devolução intensa 
a instituições de
atendimento

AcompanhamentoAcompanhamento



Exemplo VExemplo V
Foco em superação em casos Foco em superação em casos 

de abuso sexualde abuso sexual
Achado de pesquisaAchado de pesquisa: necessidade : necessidade  Achado de pesquisaAchado de pesquisa: necessidade : necessidade 
de atendimento terapêutico de atendimento terapêutico 
p/sistema público de saúde p/sistema público de saúde --> > 
baixo custo e alto eficáciabaixo custo e alto eficácia
EncaminhamentoEncaminhamento: grupoterapia: grupoterapia EncaminhamentoEncaminhamento: grupoterapia: grupoterapia



Exemplo VIExemplo VI
Exploração sexual comercialExploração sexual comercial

Achado de pesquisaAchado de pesquisa: alto índice de abuso : alto índice de abuso  Achado de pesquisaAchado de pesquisa: alto índice de abuso : alto índice de abuso 
sexual de raparigas por motoristas de sexual de raparigas por motoristas de 
caminhões nas estradas brasileirascaminhões nas estradas brasileiras

 EncaminhamentoEncaminhamento::
www.namaocerta.org.br/www.namaocerta.org.br/
Pacto Pacto Pacto Pacto contra a exploração contra a exploração 
sexual de crianças e sexual de crianças e 
adolescentes nas rodovias adolescentes nas rodovias 
brasileirasbrasileiras



O que O que faltafalta nana
nossanossa pesquisapesquisa??



- Pesquisa e ações em
parceria

- Engajamento com 
comunidades de interesse

O que O que 
faltafalta? ? 

comunidades de interesse

- Avaliação de impacto

- Foco em aspectos- Foco em aspectos
positivos

- Participantes =AUTORES



ConclusãoConclusão

 Pesquisa à prática Pesquisa à prática --> >  Pesquisa à prática Pesquisa à prática --> > 
possível e necessária possível e necessária 

 Obrigação éticaObrigação ética
 Demanda da ciênciaDemanda da ciência Demanda da ciênciaDemanda da ciência



ConclusãoConclusão
 Proximidade da academia com  Proximidade da academia com  

“comunidades de interesse”“comunidades de interesse”“comunidades de interesse”“comunidades de interesse”

 Pequenos passos Pequenos passos 
podem gerar grandes podem gerar grandes 
mudanças mudanças mudanças mudanças 
nos pesquisadores nos pesquisadores 
e na comunidadee na comunidade



Então cada um 
vai fazendo a 
sua parte e sua parte e 

constrói uma 
Psicologia 

brasileira que az 
a diferença!



Intervir, Investigar, Informar  
Sempre um Desafio!

Até chegar o dia perfeito!!!!!



REFERÊNCIASREFERÊNCIAS









4545





www.jurua.com.br







COMO PLANEJAR, ELABORAR, ORGANIZAR, 

SUBMETER À AVALIAÇÃO, REVISAR E 

EDITAR TEXTOS CIENTÍFICOS? 

COMO PREPARAR-SE PARA APRESENTAÇÕES 

CIENTÍFICAS?

COMO ADMINISTRAR A VIDA ACADÊMICA, 

MANEJAR O TEMPO E GERENCIAR EQUIPES 

DE PESQUISA?

Essas e outras questões referentes ao 
processo de produção científica você processo de produção científica você 
encontra no novo lançamento da Penso. 
Aproveite!

Para comprar acesse

www.grupoa.com.br



silviahkoller@gmail.com



Muito Obrigada!Muito Obrigada!
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