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Psicologia - preocupação com a qualidade de 
vida das pessoas

• Produção gerada pelos pesquisadores dessa área interessa a 
todos e deveria estar visível e acessível.

. Problemas comuns nos países em desenvolvimento: falta de 
trabalho, exclusão social, ausência de um sistema educacional 
eficiente, falta de planejamento familiar, delinqüência, 
drogadicção, perda de identidade, violência, analfabetismo, 
pobreza, desnutrição, exploração do trabalho, violação dos 
direitos e discriminação das minorias. 

CIVALLERO, E. (2006). Responsabilidad social del bibliotecário en América latina: un [fallido] 
intento de ensayo. Biblos, 7 (23). Recuperado em 29 de julho de 2006, de <
http://eprints.rclis.org/archive/00005839>. 

 

http://eprints.rclis.org/archive/00005839


  

Etnopsicologia e a realidade latino-americana

Período Colonial: Filosofia de São Tomás de Aquino e suas teorias a respeito 
de Psicologia (alma e faculdades) imperaram no Novo Mundo e foram 
ensinadas nas faculdades de Teologia, Medicina e outras. Visão européia da 
Psicologia.

É possível que continuasse existindo uma Psicologia dos nativos, uma 
Etnopsicologia, cuja importância começa a ser reconhecida. É essa 
Psicologia, que conhece a essência das pessoas que nasceram e vivem na 
região espoliada, sofrida e mal-tratada da América Latina que precisa ser 
resgatada, divulgada e compartilhada entre os que aqui habitam.

PARTEARROYO, M. D. (1996). A Psicología Iberoamericana. Estudio de su productividad e impacto en revistas 
internacionales a través de bases de datos en el periodo 1975-1990. Tese de Doutorado, Universidad Complutense. 
Facultad de Psicología. Departamento de Psicología Basica II.



  

 

INTERNET

Conceitos Básicos de Qualidade
“conjunto das propriedades e características de um produto, processo 

ou serviço que lhe fornecem a capacidade de satisfazer as 
necessidades explícitas ou implícitas” (ISO, 9002).

Qualidade da informação: produto ou serviço capaz de satisfazer as 
necessidades do usuário, mas também provocar mudanças.

A partir da informação fornecida o usuário deve ter o seu 
comportamento transformado. Por exemplo: passar a referenciar 

as revistas de Psicologia publicadas nos países da América 
Latina e Caribe! 



  

 

ONDE BUSCAR INFORMAÇÕES 
QUALIFICADAS???

Biblioteca 
Virtual



  

Informação 
qualificada 

para o 
psicólogo



  

+ de 190+ de 190

títulostítulos

desde 1949desde 1949

Controle BibliográficoControle Bibliográfico
da Produção da Produção 

em periódicos nacionaisem periódicos nacionais



  

Dissertações 
e teses

Mais de 5700 
resumos

Mais de 1000 
com textos 
completos



  

68 títulos

 de

 Psicologia 



  

Videoteca



  

 Livros 
completos 

dos pioneiros 
da Psicologia 

brasileira



  

Monografias de Conclusão de 
Cursos de Especialização



  

TCCs que 
concorrem 
ao prêmio 
Silvia Lane



  

Revistas 
de 

11 países 
da 

América 
Latina



  

   

DIA NACIONAL DA BVS-PSIDIA NACIONAL DA BVS-PSI
O Dia Nacional da BVS-Psi 

foi realizado a partir da 
iniciativa do Conselho Federal 

de Psicologia - CFP, da 
Associação Brasileira de 

Ensino de Psicologia – ABEP, 
do Instituto de Psicologia da 
USP e da Biblioteca Virtual 

de Psicologia – BVS-Psi

130 bibliotecas em todo o Brasil, no dia 15 de 
agosto promoveram atividades ligadas à 
divulgação ou capacitação da BVS-Psi

http://newpsi.bvs-psi.org.br/linha/a_acerv/memoria/fr_2008_camisetas.htm


  

Metabusca: disponível na 
homepage da BVS-Psi 
permite fazer uma busca 
simultânea nas principais 
bases de dados

Busca simples: disponível  
em cada base de dados,  
permite fazer uma busca por 
palavras presentes nos 
títulos, resumos ou 
descritores de assunto. 

Busca avançada: essa 
opção permite realizar 
buscas mais refinadas com 
o cruzamento de vários 
campos da base de dados 

BVS-Psi: Como usarBVS-Psi: Como usar



  

Estações 
BVS-Psi



  

Apoio aos 
autores e 
editores



  

6.590 
citações no 

Google 
Acadêmico



  

Relatório de projeto sobre a 
presença do psicólogo no SUS

LILACS e BVS-Psi são as 
referencias do trabalho



  

Novo cenário da cooperação técnica em informação 
psicológica

O acesso a  informacão 
técnico científica 
aperfeiçoará os 

processos de tomada 
de decisão em 
materias de 

psicologia nas 
diferentes situações e 

níveis sociaisBVS PsiBVS Psi
PaisPais

BVS PsiBVS Psi
PaisPais

BVS PsiBVS Psi
PaisPais

BVSBVS
ULAPSIULAPSI

Autor:
Jose Livia
BVS-Psi Peru



  

Um dos mais 
importantes 
projetos da 

ULAPSI



  



  

Violência

Livro da 
República 

Dominicana

Livro 
completo em 

acesso 
aberto



  

Revista da 
Argentina

Tese 
do 

Peru

Revista 
do 

Uruguai



  

GRUPO DE TRABALHO PSICOLOGIA Plano de trabalho 
para consolidação 

da BVS ULAPSI

Lançamento da BVS ULAPSI 
em setembro de 2009



  

Qualidade da Informação em Psicologia

 
•  Psicólogos = produção de conhecimento 

• Bibliotecários = reunião, organização e disseminação 
desse conhecimento

Mais ainda: orientador quanto aos recursos, normas e 
padrões que promovem a geração do conhecimento de 
qualidade.



  

BIBLIOMETRIA APLICADA ÀS 
DISSERTAÇÕES E TESES DE 

PSICOLOGIA

“E eu que já não sou assim
muito de ganhar
junto as mãos ao meu redor
faço o melhor
que sou capaz
só pra viver em paz”
Los Hermanos. O Vencedor
Composição: Marcelo 
Camelo 

Maria Imaculada Cardoso Sampaio – IP/USP
Alberto Calil Elias Jr  - UERJ

Elise Maria Di Domenico Coser – UFRGS
Georgia A. de Freitas Nomi – BVS-Psi

Ivanilda de Lourdes Rosseto Lima – UNESP Assis
Oneide Donado de Souza – UFPB

Fonte 
nanomidia.wordpress.com 

São Paulo, 11 de novembro de 2008

http://images.google.com.br/imgres?imgurl=http://www.blogeweb.com/wp-content/uploads/2008/07/redes-sociais_400x3001.jpg&imgrefurl=http://www.blogeweb.com/2008/07/publique-posts-80-agregadores-de-noticias-uma-vez/&h=300&w=400&sz=16&hl=pt-BR&start=11&usg=__C8qt-unnisc8TaANJWk1w7IrPjA=&tbnid=-DLYqsdUOTHf_M:&tbnh=93&tbnw=124&prev=/images?q=%22redes+sociais%22&as_st=y&hl=pt-BR&sa=G
http://images.google.com.br/imgres?imgurl=http://visualrevenue.com/blog/uploaded_images/social-participation-inequality-758593.jpg&imgrefurl=http://nanomidia.wordpress.com/tag/sites-de-relacionamento/&h=330&w=440&sz=31&hl=pt-BR&start=3&usg=__QsFwa7PfzUeKCJ7uQnQ9zp5d8YE=&tbnid=IDuZILhggcaBvM:&tbnh=95&tbnw=127&prev=/images?q=%22redes+sociais%22&as_st=y&hl=pt-BR&sa=G


  

 

          

Algumas considerações

O reconhecimento de que a produção dos países em 
desenvolvimento é importante e de qualidade é um grande passo 

para que as barreiras da visibilidade sejam transpostas. Criar 
mecanismos de controle e disseminação da informação gerada 

nessa região é alavancar um processo que garantirá, a médio prazo, 
maior desenvolvimento das pesquisas realizadas na América Latina 

e, conseqüentemente, desenvolvimento das potencialidades 
encobertas pela dominação informacional que durante muitos anos 

impera nesses países.



  

Ainda há muito por fazer...

• A rede de informação latino-americana e do Caribe em Psicologia é muito 
mais que organização e disseminação da informação. Na verdade dois 
termos em evidência atualmente permeiam o existir dessa entidade: 
responsabilidade social e acesso aberto. 

• A Biblioteca Virtual de Psicologia tem como princípio a democratização do 
acesso aberto à informação e ao conhecimento. 

• Trabalhar em prol do projeto é tarefa de todos que tem na psicologia a 
razão do seu trabalho.

• Informação e conhecimento para melhorar a vida do ser humano: 
     nossa responsabilidade!

Muito obrigada!


	Slide 1
	Slide 2
	Slide 3
	Slide 4
	Slide 5
	Slide 6
	Slide 7
	Slide 8
	Slide 9
	Slide 10
	Slide 11
	Slide 12
	Slide 13
	Slide 14
	Slide 15
	Slide 16
	Slide 17
	Slide 18
	Slide 19
	Slide 20
	Slide 21
	Slide 22
	Slide 23
	Slide 24
	Slide 25
	Slide 26
	Slide 27
	Slide 28
	Slide 29
	Slide 30

