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IV. PESQUISAS E TEORIAS

• Disseminação da pesquisa de psicólogos brasileiros e sua
vinculação com o contexto internacional

Maria Regina Maluf1
Universidade de São Paulo

Pontifícia Universidade Católica de São Paulo

Resumo: A precária disseminação internacional das pesquisas feitas no continente
americano, por psicólogos que escrevem suas conclusões em português ou em espanhol,
deve ser objeto de análise frente a uma concepção de ciência que abrange os aspectos
locais e universais do conhecimento científico. Neste artigo são apresentados alguns
dados de pesquisa e são feitas reflexões sobre fases de desenvolvimento e sedimentação
das novas disciplinas em contextos sociais diversos daqueles em que tiveram origem. A
Psicologia que se faz no Brasil pode ser vista como disciplina que está conquistando sua
autonomia e começando a ocupar espaços na comunidade internacional. A alavanca desse
processo consiste na formação de pesquisadores bem instrumentalizados e capacitados
para produzir e disseminar conhecimento em parceria com pesquisadores de outros
contextos sociais.

Palavras-chaves: conhecimento psicológico; psicologia e pesquisa; disseminação do
conhecimento

Abstract: The precarious international dissemination of the researches made in the American
continent, by psychologists who write their conclusions in Portuguese or Spanish, should
be an object of analysis towards a science concept that covers the local and universal
aspects of scientific knowledge. This article introduces some research data and reflections
are made upon the developing and structuring phases of the new disciplines in social
contexts different from those original ones. Psychology in Brazil may be seen as a discipline
which is conquering its autonomy and starting to occupy its space in the international
community. The training of instrumentalized researchers capable of producing and
disseminating knowledge in partnership with researchers from other social contexts is
considered a lever of this process.

Keywords: psychological knowledge, psychology and research, knowledge dissemination.

A formação para a pesquisa no Brasil é recente se comparada aos países
do hemisfério norte ocidental e é amadurecida se comparada à maioria dos
países latino-americanos. Em nosso país os cursos de pós-graduação, a partir
da década de 70, propiciaram a oferta de formação metodológica necessária
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para a pesquisa. Mais recentemente essa formação vem sendo introduzida nos
cursos de graduação.

Os textos decorrentes das pesquisas realizadas por pesquisadores
brasileiros na área da Psicologia, como também em algumas outras áreas do
conhecimento, são divulgados prioritariamente em português, por meio de veículos
aceitos pela comunidade científica. A criação da Biblioteca Virtual em Saúde–
Psicologia representa um passo fundamental para o desenvolvimento da
Psicologia no Brasil e na América Latina. Tem-se em perspectiva que seja um
passo relevante na disseminação do conhecimento, devendo-se considerar que
o avanço da ciência exige o diálogo, a troca, a pluralidade, em um mundo real
complexo e plural.

Sobre estas bases refletiremos acerca das produções e publicações
científicas em Psicologia, por pesquisadores que têm como língua materna o
português brasileiro.

1.  Importância do tema

A precária disseminação internacional das pesquisas feitas no continente
americano, por psicólogos que escrevem suas conclusões em português ou
em espanhol, deve ser vista como questão merecedora de atenção, em face de
uma concepção de ciência que abrange os aspectos locais e universais do
conhecimento científico.

 Por que se preocupar com o tema? Qual a importância da divulgação de
nossas pesquisas?

 Na busca de respostas a essas perguntas, cabem algumas
considerações.

 Primeiramente, entendemos que devemos nos preocupar com o tema e
divulgar nossas pesquisas, porque publicações internacionais, que expressem
avanço do conhecimento, são necessárias e esperadas pela comunidade
científica internacional, à qual pertencemos.

Em seguida, porque a Psicologia é uma ciência e como tal deve ser vista
como universal, embora a ciência não seja nem absoluta e nem eterna, como
afirma Morin, para quem cientistas formados segundo os modelos clássicos do
pensamento e fechados em e por sua disciplina “se trancafiam em seu saber
parcial, sem duvidar de que só o podem justificar pela idéia geral e a mais abstrata,
aquela de que é preciso desconfiar das idéias gerais!” (Morin, 1999, p.9). O que
é objeto da ciência, como tudo que percebemos como “real”, está envolto nas
redes do espaço e do tempo, ou seja, é histórico e é social.

Em terceiro lugar, porque as análises científicas têm suas próprias
peculiaridades, que permitem demarcar suas fronteiras com o não-científico.
Nos últimos anos vêm sendo designadas como “nativas” aquelas análises que,
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sendo científicas, são também apropriadas às reais necessidades de uma
determinada região ou contexto social. Finalmente, mas não menos importante,
porque entendemos que a Psicologia Latino-americana deve ocupar seu lugar
no mundo e suas contribuições devem incidir no desenvolvimento da disciplina.

2.  Como se desenvolve uma disciplina

Para discorrer sobre como se desenvolve uma disciplina no campo do
conhecimento científico, será utilizado como base o modelo de análise criado
por John Adair, da Universidade de Manitoba, no Canadá, conforme apresentado
no 29º Congresso da Sociedade Interamericana de Psicologia (Adair, 2003).

No modelo de Adair, um resultado lógico do desenvolvimento de uma
disciplina  é a publicação de caráter internacional. No levantamento que realizou,
sobre publicações de caráter internacional nas últimas três décadas, verificou
que artigos provenientes do continente latino-americano, portanto incluindo os
produzidos por psicólogos de fala portuguesa ou espanhola, ocupavam baixa
porcentagem nos veículos de divulgação. Esse dado nos leva a preconizar e
tentar análises que se mostrem capazes de compreender as razões dessa falta
e de gerar soluções para superá-la.

Uma disciplina se desenvolve passando por alguns estágios que se
apresentam como uma seqüência, sendo o primeiro passo a formação dos
pesquisadores. Essa formação começa pelo treino supervisionado em pesquisa.
O passo seguinte se expressa por meio da produção de uma pesquisa
independente, designada como tese. A produção de outras pesquisas, que geram
publicações, permite identificar o pesquisador experiente. Este, quando contribui
efetivamente para o avanço do conhecimento, adquire visibilidade e o estatuto
de pesquisador reconhecido (established researcher).

A formação de pesquisadores no Brasil é diretamente dependente de
programas e projetos, bem como de políticas públicas que visem seriamente o
objetivo de preparar novos cientistas. Na área da Psicologia, o crescimento do
número de pesquisadores reconhecidos (massa crítica), nos últimos 30 anos,
contribuiu para o desenvolvimento da disciplina.

Na rota do desenvolvimento de uma disciplina, é possível reconhecer, ainda
segundo o modelo de Adair, quatro fases e aplicá-las à ciência psicológica.

A primeira delas pode ser designada como sendo a da “importação”. Isto
significa que a disciplina é introduzida em um país e após algum tempo passa a
fazer parte dos currículos das universidades. Nessa fase, os estudantes são
enviados ao exterior, em busca de formação e treinamento considerados de
melhor qualidade. A pesquisa é escassa ou inexistente e quando ocorre está
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freqüentemente voltada para questões alheias às necessidades e urgências da
sociedade.

A segunda fase é designada como “implantação”. Os estudantes que foram
fazer seus estudos no exterior, em paises onde a disciplina é reconhecida como
estando mais desenvolvida, retornam ao seu país de origem e passam a funcionar
como profissionais. Também realizam pesquisas. Contudo, a característica
dominante dessas pesquisas está em emular os modelos aprendidos,
reproduzindo-os. Os tópicos de pesquisa tendem a ser selecionados na literatura
internacional, sem levar suficientemente em consideração as questões locais.
Esses primeiros profissionais e pesquisadores procuram aplicar em suas
pesquisas os mesmos métodos que aprenderam, sem inová-los. Na docência,
a disciplina é ensinada do mesmo modo como foi aprendida, sem que as
peculiaridades próprias do contexto local/cultural sejam integradas ao ensino.

Em um terceiro momento, o desenvolvimento da disciplina se expressa
sob uma nova forma, vista como sendo a fase do conhecimento “nativo”. O
conhecimento “nativo” se manifesta no posicionamento dos pesquisadores
ousados, que começam a colocar em questão a universalidade dos resultados
de pesquisas provenientes de diferentes contextos sociais e históricos. As idéias
até então dominantes, que são provenientes de modelos e métodos originados
nos paises ocidentais mais desenvolvidos científica e tecnológicamente,
começam a ser criticadas e pergunta-se se são apropriadas à região e às
populações a que se destinam nos paises em que estão sendo implantadas. Na
Psicologia, um aspecto expressivo da fase do conhecimento “nativo” ocorre
quando os testes e avaliações, antes reprodutivistas, passam a ser submetidos
a estudos que buscam adaptá-los à linguagem e cultura locais. Nesta fase os
tópicos de pesquisa passam pelo crivo dos interesses nacionais e locais e busca-
se identificar fenômenos próprios da cultura para serem estudados.

Por fim instala-se a fase do “desenvolvimento autóctone” da disciplina: a
massa crítica de acadêmicos reconhecidos se consolida e as pesquisas focalizam
problemas culturalmente apropriados e nacionalmente importantes. O país
estabelece seus próprios programas de treinamento pós-graduado em pesquisa.
Surgem livros-texto de autores e editoras locais, que abordam questões
articuladas aos problemas da sociedade, embora não desprezem sua extensão
a outros contextos socioculturais. As associações científicas nacionais se
fortalecem e promovem publicações e reuniões. Padrões éticos para a pesquisa
e a prática profissional são discutidos e adotados para serem obedecidos em
suas diferentes formas. Fundos de apoio à pesquisa, que são necessários e
indispensáveis para o desenvolvimento da disciplina, passam a constar dos
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orçamentos do setor público e são disponibilizados com regularidade e segundo
critérios democráticos de distribuição.

Parece-nos possível afirmar que a ciência psicológica em nosso país
apresenta as características de instalação da fase do “desenvolvimento
autóctone”, segundo indicadores a seguir referidos.

Estamos formando pesquisadores em cursos apropriados para isso,
cursos estes que são submetidos a um sistema de avaliação nacional e
internacional que permite explicitar processos e produtos. Os cursos de
graduação começam a beneficiar-se das pesquisas brasileiras, disseminadas
por meio da publicação em livros, em periódicos científicos, em reuniões
científicas. Pouco a pouco essas publicações vão integrando os programas das
disciplinas ministradas nas instituições educacionais brasileiras. As associações
científicas se multiplicam e se fortalecem, propiciando o intercâmbio entre
pesquisadores e o avanço das produções nacionais. Parcerias internacionais
são estimuladas visando à efetiva cooperação científica.

3.  Presença internacional

Na assim denominada fase do “desenvolvimento autóctone”, novas
questões surgem e merecem ser respondidas. Deve-se ir além? Como ir além
da disciplina nacional e de seus limites? Qual a razão de ser da presença
internacional? Sem pretender dar respostas definitivas a estas complexas
questões, algumas considerações se nos apresentam como úteis para apoiar
reflexões e debates, conforme explicitadas a seguir.

Reconhecer a Psicologia como ciência implica em reconhecer sua natureza
universal. Esse reconhecimento não se opõe à admissão dos diferentes
paradigmas e epistemologias com que nos deparamos. Pensamos, como
Gergen (2002, p. 437-438), que se pudermos abandonar nossa postura defensiva
e permitir-nos diálogos produtivos com nossos críticos, nossa ciência poderá
ser transformada de modos inimagináveis. E, concordando com o que Bruner
(1997) escreveu no Prefácio ao seu livro “Atos de significação”, também
pensamos que a Psicologia se tornou fragmentada e que precisa avançar na
compreensão do que o homem faz do seu mundo, dos seus semelhantes e de
si mesmo. Assim, na construção de nossa ciência, em que os Estados Unidos
lideram de longe a produção em Psicologia, seguidos dos paises da Europa
Ocidental, as vozes das minorias precisam ser ouvidas (APA Resolution on
culture and gender awareness in international Psychology, 2004; Adair, 2003).
Para serem ouvidas essas vozes devem ser pronunciadas.

Boletim Academia Paulista de Psicologia - Ano XXV, nº 3/05: 49-55



54

Para tanto, é preciso que os psicólogos latino-americanos, entre os quais
estamos nós, os pesquisadores brasileiros, incorporem perspectivas
internacionais em suas atividades inovadoras voltadas para os reais problemas
de sua sociedade local.

Um segmento expressivo da comunidade científica internacional começa
a reconhecer, sob diferentes formas de manifestação, que os psicólogos latino-
americanos geraram perspectivas, métodos e práticas que correspondem às
necessidades das pessoas de sua sociedade e que seus dados são relevantes
para a construção de uma Psicologia mais completa.

A APA estimou que cerca de 40% dos psicólogos do mundo vivem nos
Estados Unidos, conforme fonte supracitada (APA, 2004). Esses psicólogos têm
grande visibilidade, publicam na língua de maior aceitação no mundo científico,
que é o inglês, dispõem de fundos para pesquisas e exercem enorme influência
mundial.

Na Resolução referida, os autores reconhecem a necessidade de
considerar “as ramificações das perspectivas culturais e nacionais e as
psicologias ´nativas`.” Referem-se também aos métodos qualitativos, pouco ou
nada valorizados na psicologia dominante, embora ocupem lugar de destaque
na produção de pesquisa por psicólogos dos paises fora dos Estados Unidos e
Europa Ocidental. Reconhecem que esses psicólogos pesquisadores já
mostraram como a situação de privilégio ou opressão afeta a vida das pessoas:
diferenças de classe social, de orientação sexual, deficiências físicas e mentais,
diferenças étnicas, de idade e de religião. Como resultado da opressão ocorrem
discriminações e expressões de violência que não podem ser desconhecidas
ou negadas nos estudos de Psicologia humana. Assim reafirma-se o
entendimento de que a produção de conhecimento e a disseminação da
informação são afetadas pela economia e política globais.

Evidencia-se, nos últimos anos, segundo a análise de Adair (2003), um
aumento de publicações de autores de paises fora do âmbito EUA/Europa
Ocidental, sobretudo a partir do ano 2000. Considerando-se especificamente os
paises latino-americanos, Brasil e México aparecem como os paises que mais
divulgam suas produções.  No entanto, distinguindo-se entre periódicos de alto
impacto (de excelência e internacionais) e de baixo impacto (menor difusão), as
publicações latino-americanas aparecem nos de baixo impacto. As publicações
em parceria começam a aumentar mas ainda predominam, como primeiro autor,
os parceiros dos paises mais desenvolvidos.

A criação da Biblioteca Virtual em Saúde – Psicologia (www.bvs-psi.org.br)
representa um passo fundamental para o desenvolvimento da Psicologia no Brasil
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e na América Latina.  Ela se afirma como instrumento capaz de promover a
reunião, organização e divulgação da produção dos psicólogos brasileiros e latino-
americanos. Oferece importante apoio ao ensino e também às meta-análises
da literatura da área, realizadas pelos pesquisadores. Como contém em sua
base periódicos estrangeiros, permite o acesso à produção mundial, posto que
um grande número de psicólogos brasileiros lê em língua estrangeira. Constitui-
se em excelente veículo para ampliar a visibilidade da produção  brasileira e em
convite aos psicólogos estrangeiros para conhecerem essas produções,
ultrapassando as barreiras lingüísticas.

Concluindo, pode-se dizer que: a formação para a pesquisa no Brasil é
recente se comparada aos paises do hemisfério norte ocidental mas é
amadurecida se comparada à maioria dos paises latino-americanos; a Psicologia
no Brasil está entrando em uma nova fase, com produção mais adequada às
necessidades da sociedade; os artigos decorrentes das pesquisas realizadas
são divulgados no país em veículos avaliados e reconhecidos pela comunidade
científica; a criação da Biblioteca Virtual em Saúde – Psicologia representa um
passo fundamental para o desenvolvimento da Psicologia no Brasil, na América
Latina e no mundo; a divulgação internacional de nossas pesquisas é ainda um
grande desafio; as barreiras da língua (assimetria português x inglês) ainda têm
que ser enfrentadas.
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