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A Psicologia afastada da Filosofia desde o final do século XIX e, definida como o estudo científico do 
comportamento humano, carregou em seu projeto de independência as características da ciência moder
na: positivista, experimental, empírica, mecanicistà, quantitativa e determinista. Dentro destes moldes 
foi se estruturando no âmbito acadêmico e nas áreas de aplicações demandadas pela sociedade. Nesta 
discussão procura-se demonstrar o vínculo da Psicologia do Trabalho com a Psicologia Social, sua matriz 
básica e ressalta-se a importância do Núcleo de Psicologia do Trabalho- NUTRA na construção da Psico
logia Social do Trabalho no Ceará. 
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ABSTRACT 

When Psychology became independent from Philosophy since the end o f century XIX was defined as the 
scientific study of the human behavior, and brought within its project for independence the characteristics 
of a modem science, i.e., experimental, empirical, mechanicist, quantitative and positivist. Its academic 
structure and its social applications were based upon this perspective. The present work looks forward 
to demonstra te the links between Social and Work Psychology as well as its basic matrix. It evidences the 
importance of the acadernic project NUTRA (Work Psychology Group of Studies) while contributing to 
the construction and development of Social and Work Psychology in the Brazilian State of Ceará. 
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As crises que se alastraram durante o século 
passado em vários dos paradigmas da modernidade 
colocaram em pauta a exigência de novos olhares 
no movimento de aproximação dos fenômenos pre
sentes nos diversos saberes. 

A Psicologia não ficou de fora desse proces
so. Afastada da Filosofia desde o final do século 
XIX e definida como o estudo científico do compor
tamento humano, carregou em si as características 
da ciência moderna: positivista, experimental, 
empírica, mecanicista, quantitativa e determinista. 
Dentro destes moldes foi se estruturando no âmbi
to acadêmico e nas áreas de aplicações demanda
das pela sociedade. 

Nossos historiadores chamam atenção para 
a conexão existente entre as duas grandes guerras 
e o desenvolvimento do saber psicológico, demons
trando a estreita relação entre a Psicometria e a I 
Guerra Mundial e a Psicologia Social com a li Gran
de Guerra. (FARR, 1991; FARR, 1998; CRESPO, 
1995). 

A partir da década de 1970, a "crise de confi
ança" instalada na Psicologia Social se manifestou 
como uma ruptura de certas convenções sobre o 
seu próprio objeto de pesquisa, o modo de fazer ci
ência e os métodos utilizados para tal. Na verdade, 
tratava-se de um questionamento mais abrangente 
que envolvia os pressupostos epistemológicos que 
embasava a fé ilustrada na trilogia "racionalidade, 
progresso e liberdade". 

Os psicólogos europeus já vinham demons
trando sua insatisfação com a especificidade dos 
conhecimentos que importavam dos Estados Uni
dos e começaram a elaborar pesquisas que lhes per
mitissem teorizar e responder questões próprias de 
seus contextos. As duas últimas décadas do século 
passado foram, portanto, de profundos debates que 
ressaltavam a dissonância entre a produção da Psi
cologia e os graves problemas sociais encontrados 
principalmente na realidade latino-americana. 

Repensar a produção da Psicologia traduziu
se, obviamente, em pensar uma prática/ estratégia 
social e política. No lugar da pseudoneutralidade 
imposta aos pesquisadores experimentais exigiu
se dos estudiosos um compromisso político com o 
cotidiano. Mais do que isso, alguns advogaram para 
si o papel de interventores sociais, compreenden-

do a relação sujeito e objeto como uma relação 
construída social e historicamente que pode man
ter ou transformar a realidade onde se encontra 
inserida. 

Nesse contexto de revisões e desconstruções, 
os cursos de Psicologia, muitos deles impelidos pela 
inquietação e sensibilidade estudantil, começaram 
a se voltar para seus currículos, no sentido de cons
truir um projeto político pedagógico que ofereces
se disciplinas antenadas às necessidades dos 
estudantes e da população em geral, procurando 
formar psicólogos mais contextualizados no seu en
torno. 

A Psicologia aplicada ao mundo do trabalho, 
para não usar aqui todas as designações que veio 
recebendo 4, teve que responder a algumas críticas 
que vieram se acumulando em seu processo 
evolutivo nas últimas décadas. (FERNÁNDEZ, 
1998; PEIRÓ, 1996). 

Duas delas merecem destaques. A primeira 
dizia respeito à vinculação submissa dos psicólo
gos industriais/ organizacionais em relação à clas
se empresarial e a segunda sobre a real utilidade 
da disciplina, já que não vinha respondendo às 
novas demandas organizacionais, compreendendo 
organização no seu sentido mais amplo. 

A proposta de concepção do Núcleo de Psi
cologia do Trabalho -NUTRA- surge nesse perío
do, como manifestação da necessidade de viabilizar 
um campo de pesquisa e extensão, ademais de 
propiciar novas alternativas de ensino, que vies
sem complementar a formação nessa área da Psi
cologia. 

A cada momento éramos instados a formali
zar um espaço a mais, onde pudéssemos repensar, 
produzir e complementar as informações que os alu
nos recebiam nas duas únicas disciplinas- Psicolo
gia do Trabalho I e Psicologia da Indústria, que, 
regularmente, lhes eram ofertadas no final do curso. 

Iniciamos, a partir de 1985, com os Seminários 
de Psicologia Organizacional e em 1994, formaliza
mos a criação do NUTRA, através de um projeto de 
extensão cadastrado no Departamento de Psicologia 
da Universidade Federal do Ceará, que, atualmente, 
já transformado em um Programa de Extensão, abri
ga vários outros projetos. Nossos objetivos de então 
foram de encontro aos prinápios sugeridos como 

4 Já discutimos sobre as várias denominações recebidas por esta área de aplicação da Psicologia no artigo "A Psicologia social e a 
psicologia (social) do trabalho", publicado no livro: SENA e SILVA. Psicologia social: desdobramentos e aplicações. 2004. 
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norteadores da formação acadêmica do psicólogo, 
pelo I Encontro de Coordenadores de Curso de 
Formação de Psicólogos, que ficou conhecido como 
"Encontro de Serra Negra", ocorrido em 1992. 

O NUTRA surge, portanto, para pensar a 
Psicologia Social do Trabalho enquanto disciplina 
científica e campo profissional, através da cons
trução teórica e metodológica, trazendo contribui
ções para a pesquisa, o ensino e a extensão nesta 
área de aplicação do saber psicológico 

Nossas atividades estão baseadas na articu
lação das estratégias de extensão, pesquisa e ensi
no- que têm se constituído no objetivo permanente 
do NUTRA - como tarefa capaz de revelar uma 
outra dimensão da Psicologia do Trabalho. Perse
guimos esse objetivo e vemos na trajetória seguida 
ao longo desses anos que o pouco que conseguimos 
tem sido fundamental para seguirmos com o in
tuito de transformar a representação social da Psi
cologia do Trabalho, principalmente fazendo o 
resgate da perspectiva social e política que dá o 
suporte da categoria trabalho e constitui, portanto, 
a melhor contribuição ao discurso da Psicologia que 
queremos empreender. 

Comemoramos os 10 anos de existência for
mal do NUTRA em 2004, com o Simpósio A Crise 
do Trabalho(?) na Sociedade Contemporânea, apre
sentando as conferências Conseqüências Psicossociais 
do Desemprego proferida pelo Prof. Dr. José Luis Ál
varo Estramiana e A Crise da Sociedade Salarial: 
Desafios para a Psicologia do Trabalho e das Organiza
ções com a Profl Dra. Alicia Garrido Luque, ambos 
da Universidad Complutense de Madrid. Neste 
evento foi lançado o livro Psicologia Social- Perspec
tivas Psicológicas y Sociológicas, de autoria dos confe
rencistas. 

Ainda como parte da comemoração dos 10 
anos, ocorreram os lançamentos dos livros: Psicolo
gia Social: Desdobramentos e Aplicações 5 e Psicologia 
e Redução de Danos: Reflexões Preliminares a partir de 
uma Perspectiva Biopsicossocial 6, este último fruto da 
Fase I do projeto A Inclusão Social dos Usuários dos 
Programas de Redução de Danos (PRD) de Fortaleza, 
iniciado em 2003 com o apoio do governo federal 
através da Secretaria de Ensino Superior do Minis
tério da Educação e, logicamente, da Pró-Reitoria 
de Extensão da Universidade Federal do Ceará. 

5 Sena e Silva e Aquino (2004) . 
6 Sena e Silva (2004) . 

Iniciamos o ano de 2005, dando prossegui
mento a todos os nossos projetos já existentes. Para 
citar alguns temos: Seminários de Introdução e 
Integração ao Curso de Psicologia; Seminários de 
Teorias e Práticas Psicológicas; Saúde, Trabalho e 
Cidadania através do Movimento A : Movimento 
dos Adolescentes de Fortaleza; além das pesqui
sas e grupos de estudos em andamento. Um novo 
projeto, formalizado no final de 2004 dentro 9-o 
NUTRA tem merecido nossa especial atenção. E o 
Núcleo de Estudos Sobre Drogas - NUCESD, 
estruturado para criar e sedimentar um espaço de 
referência para o estudo sobre o uso e abuso de dro
gas, dentro de uma abordagem multidisciplinar. 

Hoje o NUTRA é um local não só de produ
ção acadêmica, mas também um espaço onde se es
tabelece com naturalidade fortes vínculos afetivos, 
conferindo prazer às nossas atividades, tomando
se presente de forma significativa na vida de todos 
que fazem ou que já fizeram parte do mesmo. Ore
flexo disto pode ser observado através da realização 
dos nossos projetos, mostrando o compromisso de 
toda a nossa equipe com esse campo de conhecimen
to que é Psicologia Social do Trabalho. 

Os projetos realizados nos últimos anos vão 
de encontro à proposta que temos de construir uma 
Psicologia do Trabalho mais próxima de sua base 
que é, a nosso ver, a Psicologia Social. Por esse mo
tivo é que preferimos adotar a denominação Psico
logia Social do Trabalho quando nos referimos à 
nossa área de estudo e o NUTRA tem exercido um 
papel fundamental neste processo. 
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