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 A obra Lugares da psicologia, 
organizada por Berenice Carpigiani, aborda 
de forma objetiva e didática as diferentes 
áreas de atuação do psicólogo dentro da 
realidade brasileira e destina-se 
principalmente aos alunos de graduação. 
Foi dividida em 13 capítulos, cada um deles 
responsável por apresentar determinado 
campo de trabalho, contendo histórico, 
principais personagens, objetivos, teoria e 
prática, bem como indicação de bibliografia 
complementar para que o leitor seja capaz 
de aprofundar-se nas áreas de maior 
interesse. Todos os autores estão ou 
estiveram vinculados a atividades 
universitárias de ensino e pesquisa.
 Em Contribuições críticas para uma 
reflexão sobre a psicologia comunitária: 
limites e possibilidades, Ednilton José 
Santa-Rosa apresenta a maneira pela qual a 
psicologia comunitária foi criada e 
desenvolvida no Brasil, resgatando seu 
histórico e discutindo algumas diferenças 
entre a prática na América Latina e em 
países de primeiro mundo. O texto foi 
construído de forma a desenvolver o 
pensamento crítico do leitor, a partir do 
compromisso ético que deve ser assumido 
no estudo sobre o homem e a vida em 
sociedade.

 Em Psicologia jurídica, Tânia Aldrighi 
discute o histórico dessa modalidade 
profissional e as particularidades da 
atuação na realidade brasileira, uma vez 
que oscila entre o individual e o grupal, entre 
a exigência de zelar pelo bem-estar do 
indivíduo e do grupo social, ao mesmo 
tempo e de forma equilibrada. A autora 
evidencia a responsabilidade social do 
psicólogo jurídico, bem como sua 
necessidade de especialização constante.
 Na sequência, o capítulo Psicologia 
escolar: uma análise crítica tem como 
finalidade investigar a história da psicologia 
escolar no Brasil, abordando as interfaces 
entre psicologia e educação. O autor 
Robson Jesus Rusche destaca o desafio 
inerente dessa prática em aproximar os 
conhecimentos psicológicos da escola e 
dos educadores, a fim de contribuir na 
formação permanente do grupo.
 Berenice Carpigiani, em Psicologia 
ambiental, descreve o trajeto histórico 
dessa recente área de atuação, bem como 
o papel do profissional. Por circular entre os 
diferentes campos do conhecimento, a 
psicologia ambiental favorece a 
interdisciplinaridade e busca compreender 
a relação do homem com o lugar em que 
habita. Para facilitar o entendimento, a 
autora finaliza o capítulo com trechos que 



exemplificam as diferentes maneiras de 
leitura do ambiente. 
 Psicologia do trânsito, de autoria de 
Ângela Coelho Moniz, define o papel do 
psicólogo nesse campo, com destaque 
especial à interlocução com as questões 
sociais, econômicas e políticas da realidade 
brasileira. A autora problematiza o 
fenômeno do trânsito e destaca a 
responsabilidade social do profissional da 
área, que conta ainda com diretrizes claras 
sobre sua atuação.
 No capítulo seguinte, Psicologia do 
esporte, Paulo Oppermann apresenta o 
tema de forma bastante estruturada, com 
subdivisões sobre o histórico da psicologia 
do esporte, a importância da formação, o 
mercado de trabalho e o passo a passo 
sucinto para elaboração de um projeto de 
intervenção em equipes esportivas. O autor 
também cita duas possibilidades de 
atuação, baseadas no grupo (foco na 
liderança, coesão, metas, motivação) e no 
atleta (foco na ansiedade, tensão, 
autoconfiança, atenção, relaxamento).
 José Maurício Haas Bueno e Luiz 
Fernando Bacheretti, em Psicologia e 
avaliação psicológica, posicionam o leitor 
acerca dos conteúdos e processos dessa 
prática, desde a formação universitária até o 
exercício profissional. O texto apresenta, em 
linhas gerais, a composição das disciplinas 
de formação, a caracterização do processo, 
as técnicas mais comuns e o panorama 
atual e futuro da avaliação psicológica no 
Brasil.
 Em Psicologia clínica, Irani Tomiato 
de Oliveira e Tereza Iochico Hatae Mito 
apontam para a dificuldade em se definir e 
conceituar uma das áreas mais tradicionais 
do campo da psicologia. O texto traz 
informações sobre o histórico da psicologia 
clínica e as principais atividades 
desenvolvidas no Brasil e ressalta, ainda, a 
importância da reflexão e do compromisso 
ético, quando o profissional se encontra 
diante da demanda de sofrimento do outro.
 Em Psicologia da saúde e hospitalar: 
um novo campo de atuação, Dinorah 
Fernandes Gioia-Martins discute a saúde 
em uma perspectiva político-econômica. A 
autora divide o capítulo em duas vertentes: 

uma sobre a psicologia da saúde, sua 
história, definições, objetivos e 
entrosamento com alguns programas como 
Serviço Único de Saúde (SUS) e Programa 
Saúde da Família (PSF), e outra sobre a 
psicologia hospitalar seguindo o mesmo 
roteiro, com destaque à formação 
profissional.
 Elizeu Coutinho de Macedo e Paulo 
Sérgio Boggio, em Psicologia e 
neurociências, tratam a neuropsicologia 
como a disciplina da neurociência que 
estuda especificamente as capacidades 
mentais mais complexas. Como 
possibilidades de atuação, os autores 
apresentam a avaliação neuropsicológica e 
a reabilitação cognitiva, ambas embasadas 
em modelos teóricos.
 No capítulo Psicologia organizacional 
e do trabalho: evolução histórica e 
perspectivas futuras, Daniel Branchini da 
Silva aborda a história do trabalho e a 
evolução da psicologia voltada a esse 
assunto. O autor destaca os desafios do 
profissional que se encontra diante de 
inúmeras mudanças trazidas pela 
globalização que provocaram alterações 
importantes na estrutura das organizações.
 Em Psicologia e pesquisa, Maria 
Cristina Trigueiro Veloz Teixeira e Paulo 
Afrânio Sant´Anna discorrem sobre a 
pesquisa em psicologia, considerando o 
momento de planejar, executar e publicar 
resultados. Os autores retratam diferentes 
métodos de pesquisa utilizados para a 
produção do saber científico que garantem 
objetividade, veracidade, sistematicidade e 
generalidade aos estudos.
 Por fim, A psicologia na área das 
deficiências, de Beatriz Regina Pereira 
Saeta e Solange Aparecida Emílio, aborda 
questões principalmente vinculadas à 
deficiência mental, no que diz respeito à 
convivência com familiares, ao contexto 
social, à escola e ao trabalho. As autoras 
destacam a importância do incentivo ao 
diálogo entre profissionais de diferentes 
áreas, com o objetivo de criar espaços de 
reflexão nos quais se discutam questões 
pertinentes ao assunto.
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