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discutida nos vários fóruns, mas é evidente a necessidade de melhor capacitação
dos pesquisadores para se contar com TCLE melhor elaborados. Uma certa
mesa tratou das células tronco e os desafios atuais na pesquisa clínica que tem
impedimentos legais, desafios éticos no planejamento, coleta de dados e
divulgação. Há muitos aspectos éticos a serem considerados na regulamentação
da pesquisa no setor.

Considerando o papel dos CEPs e sua atuação foi programada a
mesa Controle de Qualidade dos CEPs. É evidente a necessidade da referida
avaliação o que se espera comece a ocorrer de forma sistemática brevemente.
Há que se avaliar sua estrutura (recursos humanos, infra-estrutura física,
recursos financeiros); o processamento dos protocolos/projetos (competência
técnica, relatórios, aspectos humanísticos, interpessoais) e os resultados
(procedimentos, atualização em termos de ética em pesquisa, satisfação de
clientes/pesquisadores, patrocinadores e participantes da pesquisa). Considera-
se que o CEP deve estar fisicamente localizado em local visível e de fácil acesso
ao seu usuário, incluindo os sujeitos da pesquisa e a sociedade como um todo.
Os registros dos CEPs passaram a ter pedido de renovação a cada três anos e
isto só ocorrerá após a avaliação de cada caso. Vale destacar como um aspecto
relevante que deve estar integrado ao sistema com adesão ao SISNEP. Dos 477
reconhecidos atualmente apenas 209 estão no SISNEP e isto precisa ser
corrigido.

Os fóruns contribuem substantivamente para esclarecer problemas
e dúvidas, permitem verificar o desenvolvimento teórico-conceitual e do próprio
sistema regulador da qualidade ética das pesquisas realizadas no Brasil. Espera-
se que se assegure a continuidade dos mesmos, que os CEPs realizem, no
âmbito de sua ação, eventos similares e se integrem em ações conjuntas.

• IV International Conference on the Dialogical Self

William B .Gomes1

(M. C. r. nº 9)

Em 1992, os professores de psicologia Hubert J. M. Hermans e Harry J. G.
Kempen, e o professor de filosofia Rens J. P. van Loon, todos da Universidade
de Nijmegen - Holanda, publicaram o artigo The Dialogical Self: Beyond

1 Contato: Rua Gal. Couto de Magalhães, 1155/601 - 90540-131 - Porto Alegre - RS. Tel.: (51)
3343-9117.  E-mail: gomesw@ufrgs.br
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individualism and rationalism no American Psychologist (Vol. 47, pp 23-33). O
texto teve enorme repercussão e deu início a uma rede internacional de
intercâmbio e pesquisa que já conta com uma sociedade – International Society
for Dialogical Self (ISDS), uma revista – International Journal for Dialogical Self
(IJDS) e um encontro bianual – International Conference on the Dialogical Self.
Para Hermans, Kempen e van Loon (1992), as teorias contemporâneas sobre o
self eram prisioneiras do etnocentrismo ocidental. Elas trabalhavam com uma
concepção de self unitário ou multifacetado, baseado no pressuposto de uma
mente desincorporada ou racional. Como alternativa, os autores sugeriram o
retorno à capacidade imaginativa do homem e à idéia da mente humana como
ativa e organizadora, conforme indicada nos trabalhos de Giambattista Vico
( 1668- 1744), Hans Vaihinger ( 1852- 1933), e George Kelly ( 1905- 1967).
Com forte influência romanticista e construcionista, o interesse no self dialógico
vem crescendo como mostrou a IV International Conference on the Dialogical
Self, realizada na Universidade de Minho, Braga – Portugal, em junho próximo
passado. Participaram do evento 180 pesquisadores e profissionais de 27 países.
Entre conferências, simpósios e comunicações foram discutidos 190 trabalhos.
Foi um belo evento que ocorreu em uma atmosfera de cordialidade e de intensos
debates. Impressionou-me o empenho dos participantes em acompanharem o
maior número de atividades, ficando de lado a curiosidade, aliás a região era
belíssima, para depois do evento. O V Congresso será na Universidade de
Cambridge – Grã-Bretanha, em 2007.

O interesse pelo self dialógico atraiu pesquisadores e profissionais das
diversas áreas da psicologia, como exemplificadas nos títulos de trabalho que
seguem: Argue with our selves and think about our thinking: two sides of the
same coin? (processos básicos); Children’s perspectives on timing their own
development (desenvolvimento); Dialogical disruption in psychosis: Implications
for the psychotherapy of schizophrenia (psicopatologia); Personal identity, social
identity, and the dialogical self: An interpretation of Black Like Me (social);
Teacher’s professional culture and dialogicity: A higher education case study
(educação); Parenthood, narrative and dialogicality (família); How to measure
internal dialogical activity: Proposition of a new scale (psicometria); The dialogical
leader: Balance by reconciling I – positions (recursos humanos); “I have to leave
now:”A qualitative research study on the last session of a high-frequency
psychoanalytic psychotherapy (psicoterapia); Persistent patterns in cultural
negotiations of the self: Using dialogical self theory to understand self-other
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dynamics in India (cultura) e Ornamentation as a poetic manifestation on the
dialogical self (artes). O breve sumário traz uma boa representação do enfoque
geral que foi a investigação deste self atuante e multifacetado nas diferentes
situações e contextos do campo psicológico. Note-se também a diversidade na
exploração metodológica, incluindo estudos qualitativos e quantitativos, embora
a convergência maior seja para os estudos de caso, às narrativas e às análises
qualitativas. Hermans, em sua conferência, destacou três importantes
fundamentos do self dialógico: a natureza corporificada do self, a natureza social
das emoções, e a natureza interpessoal das cognições. Tais fundamentos
justificam e explicitam esse vasto campo de pesquisa e aplicação.

Um bom grupo de pesquisadores brasileiros compareceu ao evento,
não só apresentando trabalhos, mas coordenando mesas e colaborando com
os comitês organizadores. A maior parte do grupo brasileiro está associada ao
professor Jaan Valsiner da Clark University, nos EUA. Já há alguns anos Valsiner,
que fala português, vem desenvolvendo intenso intercâmbio com universidades
brasileiras, tendo recebido vários de nossos pesquisadores para pós-
doutoramento. Outros colegas compareceram por convergência de interesses.
No meu caso, a afinidade dos estudos sobre os aspectos dialógicos do self com
as minhas pesquisas neopragmáticas sobre conversação interna (inner speech).
Neste sentido, eu me senti fazendo contraponto às influências construcionistas,
com meu pragmatismo realista e probabilístico.

Uma das inovações do evento foram os simpósios interativos dirigidos por
Jaan Valsiner e Lívia M. Simão (USP – Brasil). O simpósio ocorreu duas vezes:
na primeira, para exposição e levantamento dos impasses teóricos e
metodológicos nas pesquisas sobre self dialógico; na segunda, para reagir e
discorrer sobre questões e encaminhamentos propostos pela audiência. Acredito
que foi uma das atividades com maior impacto entre os presentes.

A vitalidade do movimento self dialógico será claramente evidenciada pela
penetração do International Journal for Dialogical Self que nos próximos números
certamente estará publicando e repercutindo os principais trabalhos apresentados
nesta IV Conferência. Com efeito, a noção de um self com múltiplas vozes abre
espaço para a revisão de importantes conceitos e práticas psicológicas,
abrangendo desde processos básicos como pensamento, imaginação e
memória, a práticas consagradas como a psicoterapia ou mesmo o mundo
financeiro dos recursos humanos. A dialogicidade do self é sem dúvida uma
noção compatível e importante para a diversidade multicultural e globalizada
dos nossos tempos.
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