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Resumo 

 

Frente aos novos campos que tem se aberto para a atuação da Psicologia e o potencial 

transversal que apresenta diante das práticas sociais, é irrevogável considerar a oportunidade 

de transpor os conhecimentos desta ciência a diversos segmentos. Sendo assim, é 

imprescindível considerar o âmbito comunitário. Diversos estudos abordam temáticas 

semelhantes, porém, nem sempre levam em consideração a opinião e percepção da 

comunidade. Sob essa ponderação, o presente artigo traz a análise do relato de pessoas da 

comunidade, participantes de um projeto comunitário denominado “SOU EU”, que foi 

elaborado e conduzido pela psicóloga autora deste artigo e de Assistentes Sociais vinculadas 

ao SUAS, sobre o papel do psicólogo na comunidade. A pesquisa buscou compreender de que 

forma estas pessoas percebem as práticas de um psicólogo fora do espaço clínico, articulando 

ações na/com e para a comunidade, bem como, reaver possíveis resultados ou falhas nesta 

prática e o alcance de compreensão que elas proporcionam. Para possibilitar a realização do 

estudo participaram 08 pessoas da comunidade, partícipes do projeto “SOU EU” e 02 

profissionais da Assistência Social. Para tal análise, foram realizadas entrevistas com a 

finalidade de levantar dados sobre esta percepção. A análise dos dados foi tratada através da 

análise de conteúdo, tendo definidas as categorias a partir das falas dos informantes. O relato 

dos participantes possibilitou a reflexão sobre como o papel do psicólogo tem se constituído 

frente à comunidade, além de apresentar um paralelo entre o saber teórico/científico e o 

prático/vivenciado. Proporcionou, também, reflexões acerca da prática profissional, mediante 

os aspectos técnicos da profissão e as dificuldades encontradas neste eixo de atuação enquanto 

identidade profissional. Verificou-se, ainda, a necessidade de mais pesquisas que favoreçam o 

espaço e a expressão popular, tendo em vista a necessidade de clarificar a percepção sobre o 

papel do psicólogo comunitário, que, na prática, ainda se faz obscura e confusa aos olhos da 

comunidade. 

 

Palavras - chave: Psicologia, Comunidade, Percepção. 
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Abstract 

 

Ahead to new fields that have been opened for the performance of Psychology and the 

potential cross-presenting the face of social practices, is irrevocable consider the opportunity 

to bridge the knowledge of this science to diverse segments. Thus, it’s essential to consider 

the community framework. Several studies addressing similar themes, however, do not always 

take into consideration the opinion and perception of the community. Under this weighting, 

this article brings the analysis of people’s report from the community, participants in a 

community project called “SOU EU”, that was elaborated and conducted by the psychologist 

author of this article and Social Assistants connected to SUAS, about the role of the 

psychologists in the community. The research aimed to understand in what way this people 

notice the practices of a psychologist outside the clinical space, articulating actions in the/ 

with and to the community, as well as, repossess possible outcomes or failures in this practice 

and the reach of the comprehension that they provide. To enable this study took part 08 people 

from the community, participants from the “SOU EU” project and 02 professionals from the 

Social Assistance. For this analysis, interviews were conducted with the aim of collecting data 

about this perception. The data analysis was treated by analyzing the contents, having defined 

the categories from the speech of informants. The report enabled the participants to reflect on 

the role of the psychologist has constituted upon the community, besides presenting a parallel 

between the theoretical knowledge / scientific and practical / experienced. Also provides 

reflections on professional practice through the technical aspects of the profession and the 

difficulties encountered in this line of action while professional identity. There is also a need 

for more research favoring space and the popular expression, in view of the need to clarify the 

perception of the role of the community psychologist who, in practice, is still obscure and 

confused in the eyes of community. 

 

Key words: Psychology, Community, Perception. 
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O papel do psicólogo comunitário na perspectiva dos membros de uma comunidade e de 

profissionais da Assistência Social
1 

Juliana Cristina Viecheneski
2 

Roberta Kafrouni
3 

 

Introdução 

Compreender uma atuação da psicologia fora dos moldes biomédicos e clínicos não é 

tarefa simples. Para entender e vislumbrar melhorias possíveis com este tipo de ação é preciso 

despir-se do saber engessado de uma psicologia elitizada e excludente e apropriar-se de novos 

olhares para possibilidades mais dignas e ao alcance de toda sociedade. Essa mudança do foco 

da Psicologia tem sido observada há algum tempo, mais especificamente a partir da década de 

70, e, propiciou a consolidação da Psicologia Comunitária como área de atuação e produção 

do conhecimento.  

Este processo, desde então, tem gerado impacto na atuação do psicólogo e na recente 

ampliação de seu campo de atuação, representando um desafio a compreensão do papel deste 

profissional, tanto por parte dos próprios profissionais como da população.  

Neste sentido, esta pesquisa traz como objetivo compreender a percepção da 

comunidade e de profissionais da área de assistência social sobre o papel do psicólogo, em 

uma comunidade que tem experimentado a intervenção inédita do psicólogo comunitário.  

A pesquisa foi realizada tendo como contexto um projeto criado e executado pela 

psicóloga e autora deste trabalho e apoiado pelo Centro Integrado de Saúde São Camilo – 

Ponta Grossa/PR, uma instituição confessional ligada à igreja católica, que preconiza a 

efetivação de práticas de solidariedade e filantropia, assim como o fortalecimento de 

____________________ 
1
Artigo produzido a partir da dissertação de Mestrado pela Universidade Tuiuti do Paraná. 

2
Mestranda em Psicologia. 

3
Professora Doutora em Psicologia orientadora da pesquisa. 
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redes de cooperação na comunidade em prol de seu desenvolvimento global. 

Este projeto refere-se a um trabalho voltado à população adulta, abrangendo pessoas  

de ambos os sexos, com idade igual ou superior a 50 anos, tendo em vista a grande 

representatividade dessa faixa etária na área de atuação, a Vila Odete – comunidade  

localizada no bairro de Uvaranas, na cidade de Ponta Grossa/PR. O projeto leva o nome 

“SOU EU”, reforçando o compromisso social que o psicólogo deve ter, exercendo um papel 

que permita, junto aos usuários dos serviços comunitários, promover a autonomia, a 

emancipação e a liberdade, para que esses possam gerir suas vivências. (Oliveira, Dantas, 

Solon e Amorim, 2011).  

Tal projeto delineou-se à posterióri, em conformidade às condições, expectativas e  

demandas da comunidade e tem como objetivo beneficiar o participante, mediando interações 

que possibilitem aos membros identificar e favorecer o vínculo entre as lideranças da 

comunidade e os serviços públicos objetivando a manutenção e aprimoramento do projeto 

como instrumento de poder social; almejando a integração de esforços, estímulo à reflexão 

crítica, a troca de informações e experiências, e o favorecimento da percepção, avaliação e 

evolução comunitária como um todo.  

Seguindo estes objetivos, os participantes contam com o trabalho de profissionais da  

área de psicologia, serviço social e educação física. As atividades realizadas no projeto 

competem: grupos de convivência, visitas domiciliares, grupos de caminhada, encontros com 

palestras (tendo a participação de profissionais voluntários de diversas áreas e também dos 

próprios moradores da comunidade, abordando diversos temas), rodas de conversa, passeios 

culturais, confraternizações, entre outras.  

Ao se estudar a percepção do papel do psicólogo nesta comunidade, tem-se a 

possibilidade de saber também o alcance que estas ações estão tendo na compreensão 

comunitária. É importante, contudo, ressaltar que esta não é uma indagação inédita, havendo 
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já algumas pesquisas sobre o papel do psicólogo inserido na comunidade, mesmo que sob 

outras perspectivas.  

Para Silva e Corgozinho (2011) o psicólogo como atuante na Assistência Social, tem 

como papel preponderante o fortalecimento dos usuários como sujeitos de direitos e o 

fortalecimento das políticas públicas, ressaltando que a atuação do psicólogo deve se voltar 

para a valorização dos aspectos saudáveis presentes nos sujeitos, nas famílias e na 

comunidade.  Também nos estudos de Wachholz & Panceri (2010) existe a ênfase de que o 

psicólogo comunitário deve participar de todas as ações do SUS e SUAS, CRAS e CREAS, 

articulando a sua atuação a um plano de trabalho elaborado em conjunto com a equipe 

interdisciplinar. E os mesmos autores enfatizam ainda a importância de um planejamento e 

intervenção à posteriori, em consonância ao contexto e às necessidades do local onde está 

inserido.  

Sendo assim, pensar a perspectiva comunitária, implica em construir um trabalho, que 

origine a inclusão social, o empoderamento, o fortalecimento dos vínculos, a mobilização da 

comunidade, a construção de sentidos e projetos de vida, através de intervenções psicossociais 

que reflitam o grupo e sua organização (Silva e Corgozinho, 2011). 

Em 2004, Montero também discutiu as características para construção do perfil de um 

psicólogo comunitário, destacando em sua pesquisa a  

sensibilidade social e sentido de justiça; a aceitação da diversidade do outro; estar sempre 

aberto para a aprendizagem, não desprezando o conhecimento advindo de lugares, pessoas e 

situações que estão fora dos centros de saber; pôr o seu conhecimento a serviço das 

transformações necessárias e desejadas pelas pessoas com as quais se vai trabalhar; e, em 

última instância, não tentar exercer a PC se não está disposto a atuar de acordo com os 

valores de respeito ao outro, ou com as condições anteriores (Montero apud Paiva e 

Yamamoto, 2010, p 159). 
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Freitas (1986 e 1988) já investigava este papel ou identidade profissional, como 

ilustram, por exemplo, as produções intituladas O psicólogo na comunidade: um estudo da 

atuação de profissionais engajados em trabalhos comunitários (Dissertação de mestrado); 

Psicólogos na comunidade: importância e orientação do trabalho desenvolvido; e 

Possibilidades para a prática da Psicologia em Comunidade: subsídios para uma discussão 

sobre a identidade do (a) Psicólogo (a) Comunitário (a). Nestes trabalhos, apoiam-se as 

maiores semelhanças com os objetivos desta pesquisa, sendo uma parcial diferença a análise 

ser baseada na perspectiva da própria comunidade. 

A autora (Freitas, 1988) analisa o processo de inserção do psicólogo na comunidade 

relacionando-o ao tipo de análise de necessidades resultantes e às possibilidades existentes, 

nas últimas décadas - na época - no Brasil, discutindo as preocupações político-sociais e os 

objetivos das práticas psicológicas em comunidade. Versa também, no mesmo trabalho sobre 

as consequências derivadas desse processo de inserção, enfatizando os reflexos na relação 

psicólogo-comunidade e na construção da identidade de ambos. 

Tais pesquisas já pressupõem a necessidade de se discutir a respeito da inserção e 

papel que o psicólogo representa na comunidade, mesmo que a definição deste papel não 

indique conceito estático, inflexível ou permanente. É importante lembrar que, definir o 

objetivo da atuação do psicólogo nesse contexto, torna-se praticamente impossível, ou no 

mínimo superficial, se partir de concepções individualizantes e universalizantes. 

Dessa forma, torna-se relevante conhecer a concepção dos usuários que são atendidos 

pelo psicólogo comunitário sobre o seu papel; como este trabalho é sentido na comunidade, 

concordando que 

Para a construção de novos referenciais de atuação, é preciso lembrar que a união entre teoria 

e prática é um dos princípios fundamentais da Psicologia Comunitária. É a consideração do 

caráter ativo dos participantes provenientes das comunidades, bem como a redefinição do 

papel dos psicólogos comunitários, que pode contribuir com o desenvolvimento da 
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perspectiva metodológica participativa que caracteriza o método em psicologia comunitária 

(Montero apud Paiva e Yamamoto, 2010, p. 158). 

A psicologia social ao qualificar-se de comunitária, hoje, explicita o objetivo de 

colaborar com a criação de espaços relacionais, que vinculam os indivíduos a territórios 

físicos ou simbólicos (Sawaia,1994). Esses espaços comunitários se alimentam de fontes que 

lançam outras comunidades e buscam na interlocução da fronteira o sentido mais profundo da 

dignidade humana. Enfim, ela delimita seu campo de competência na luta contra a exclusão 

de qualquer espécie e no empoderamento social, possibilitando aos indivíduos que compõe o 

eixo comunitário “voz e vez”.  

 

O Terceiro setor e o Psicólogo nas Políticas de Assistência Social 

Como se viu anteriormente, a profissão do psicólogo firmou-se inicialmente como 

prática elitista e direcionada ao atendimento individual e clínico. Mas, à medida que foi 

pleiteando novas áreas de atuação e conquistando um espaço significativo junto às políticas 

de assistência social, também instigou a interação deste eixo profissional nas organizações do 

terceiro setor, o que possibilitou efetivamente a expansão dos serviços de cunho psicológico  

para camadas mais amplas da população. (Yamamoto, 2006). 

Desta forma, há que se entender um desmembrar das ações da psicologia em prol de 

práticas mais familiares e estratégicas ao espaço público. Com relação a isto, destaca-se que a 

atuação do psicólogo passa a integrar uma equipe multiprofissional, junto à qual ele atua 

seguindo os preceitos do SUAS (Sistema Único de Assistência Social), o que inclui, portanto, 

a chamada Proteção Social Básica e a Proteção Especial. 

Considerando os estudos de Yamamoto e Oliveira (2010), é na Proteção Social Básica, 

que se enquadra o projeto apresentado, pois, representa o cuidado social em relação a aspectos 

preventivos. Isso quer dizer, prever e analisar demandas visando ao fortalecimento da 
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população frente a seus desafios. Deste modo, move ações em busca do desenvolvimento de 

potencialidades e vínculos familiares e comunitários. 

Frente a isso, muitos estudos emergiram a respeito dos objetivos deste novo molde e 

contexto de trabalho em psicologia, dentre os quais, Silva e Corgozinho (2011) que afirmam 

estar o objetivo da prática psicológica no âmbito comunitário relacionado à transformação 

social e busca de mudanças nas condições vividas pela população. Assim, se embasa o novo 

campo ou especialidade profissional, aflorando o objeto de estudo da Psicologia Social 

Comunitária: atuar e compreender os processos psíquicos decorrentes da vida em 

comunidade, baseando o trabalho no levantamento das necessidades da comunidade, atuando 

posteriormente como um facilitador da transformação social através do desenvolvimento da 

consciência do grupo sem nunca desconsiderar a população enquanto sujeitos históricos que 

são.  

Validando a mesma perspectiva, Silva e Nogueira (2013) afirmam que a ação do 

psicólogo converge na busca pela formação de redes de apoio e o fortalecimento destes 

vínculos comunitários, bem como à construção de relações sociais eficazes, capazes de 

substituir o individualismo pelo coletivo a partir de um trabalho voltado à relação do sujeito  

com o contexto social vivenciado. 

Diante destes moldes, muitos psicólogos atuam por um ideal de mudança social e 

buscam efetivar práticas diferenciadas, mas em grande parte o trabalho idealizado ou proposto 

por via do SUAS não é exatamente efetivado, ao menos, não é o que se encontra na maioria 

das pesquisas que versam sobre a atuação do psicólogo na comunidade (Yamamoto & 

Oliveira, 2010). Em suma, de acordo com os mesmos autores, o que mais se encontra ainda, é 

a psicoterapia individual ocupando mais da metade das ações psicológicas nesta área. Isso 

mostra como é difícil desvincular a imagem do psicólogo tradicional e como as demandas de 
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trabalho na área da assistência social são ainda estranhas para a Psicologia. (Oliveira et al., 

2011). 

Outro eixo propulsor das práticas de psicologia em comunidade é o Terceiro Setor. 

Destarte, superficial e ingenuamente que os setores privados também notaram sua função de 

co-participantes para o benefício da sociedade, para seu papel enquanto instituição de 

Responsabilidade Social e lançaram-se no apoio a ações diferenciadas frente às mazelas 

sociais; óbvio que outros interesses incentivaram este cuidado, mas em suma, o fato é que 

tem-se com isso, um campo a mais de cuidado social, permitindo à psicologia mais espaço. 

As discussões sobre a prática de Responsabilidade Social exercida pelo Terceiro Setor, 

destacando-se o enfoque corporativo, vêm crescendo de forma gradativa nos últimos anos, 

acompanhando a mudança de mentalidade das empresas que exige novos modelos de gestão, 

pautados no comprometimento com as causas sociais, tornando-as agentes corresponsáveis no 

processo de desenvolvimento da sociedade, oportunizando o exercício da cidadania 

empresarial e fugindo às premissas fundamentais que perduraram por muito tempo no setor 

empresarial, que visava apenas o lucro. 

Porém, conforme Ashley (2005), as empresas vêm na responsabilidade social uma 

nova estratégia de mercado para aumentar o lucro e potencializar o seu desenvolvimento. Essa 

tendência decorre da clareza do consumidor e da consequente procura por produtos que não 

estejam agredindo o meio ambiente ou a comunidade, demonstrando a ligação entre valores  

éticos e cidadania.  

Compreendendo melhor esta questão, ressalta-se a concepção histórica de sua 

assunção; teoricamente, o modelo sociopolítico do Brasil, promulgando o neoliberalismo 

acabou por agravar substancialmente as desigualdades sociais. Isso porque os investimentos 

do gasto público com o setor social foram regredindo e abrindo espaço para a privatização das 

questões sociais.  Portanto, a responsabilidade pelas sequelas sócias passa a não ser mais 
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exclusivamente do estado, sendo dividida entre dois outros setores: o mercado (segundo setor) 

e a sociedade civil (terceiro setor). (Yamamoto, 2006). 

 Assim, este setor se estrutura através de entidades privadas sem finalidade lucrativa 

que, objetivando o bem da coletividade, prestam serviços privados de interesse público.  

 Conforme Dohme (2001), o terceiro setor acaba por utilizar-se de recursos privados 

para poder dar resolutividade às demandas que o Estado não consegue atender. Estes recursos, 

não se resumem apenas ao aspecto financeiro, sendo muito expressivo contingente humano 

que se dedica ao trabalho no terceiro setor. 

 

Método 

Participantes 

Os participantes desta pesquisa foram selecionados através da participação no projeto 

“Sou Eu”. Dentre os participantes, teve-se oito representantes da comunidade, sendo duas 

pessoas que representavam lideranças, três que estavam participando pela primeira vez deste 

tipo de iniciativa e três pessoas que já participaram de outras ações comunitárias antes da 

implementação do projeto e que acompanharam a implementação deste, além destes, duas 

representantes do setor público, sendo ambas Assistentes Sociais, uma, coordenadora do 

Conselho Municipal de Assistência Social do Município e outra, coordenadora do Centro de 

Referência em Assistência Social da região onde a pesquisa se realizou. Desta forma, 

compõem-se o seguinte quadro de participantes: número total da amostra dez participantes, 

sendo oito pessoas da comunidade, com idade entre 57 e 76 anos e duas profissionais da 

Assistência Social (SUAS). 

 Os critérios de inclusão para os sujeitos de pesquisa foram: assiduidade na 

participação das atividades do grupo e tempo superior a dez anos residindo na comunidade, a 

média do tempo de moradia dos entrevistados da comunidade totalizou 34 anos. Vale lembrar 



18 

 

que tais critérios de inclusão não se aplicaram dentre os profissionais, visto que, neste caso, o 

critério baseou-se apenas na titulação/cargo. 

 Ressalta-se ainda que do número total de participantes, apenas um era do sexo 

masculino e sete das dez pessoas não conheciam nenhum profissional de psicologia antes do 

projeto em questão. 

Instrumentos  

Foi utilizado como instrumento de pesquisa a entrevista semiestruturada em dois 

modelos; uma voltada à comunidade representada por algumas pessoas que participam do 

projeto e outra referente à visão dos profissionais do setor público.  

Procedimentos 

Foi encaminhada para a instituição onde o projeto está vinculado uma Carta de 

autorização para a realização da pesquisa. Após autorização concedida o projeto de pesquisa 

foi enviado ao Comitê de Ética. Uma vez que o projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética, a 

pesquisadora entrou em contato com os participantes para a assinatura do Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido e marcação do horário e o local das entrevistas, de acordo 

com a disponibilidade dos mesmos. As entrevistas foram gravadas e posteriormente 

transcritas.  

Análise de dados  

 Os dados foram analisados por meio da apreciação dos discursos coletados através da 

análise de conteúdo, para tanto, tomou-se como base principal as concepções teóricas de 

análise de Uwe Flick (2009) e Laurence Bardin (2009). 

Ambos os autores defendem a validade e relevância do método dentro da pesquisa 

social, pontuando a necessidade do amparo teórico tanto na categorização quanto na análise 

propriamente dita. Dentre suas concepções, há que ser considerada a abrangência de 

características bem específicas que a análise qualitativa de conteúdo abarca, dentre as quais o 
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elenco de categorias. De acordo com Flick (2009), as categorias normalmente são obtidas a 

partir de modelos teóricos e levadas ao material empírico e não necessariamente 

desenvolvidas a partir deste, “embora sejam reiteradamente avaliadas em contraposição a esse 

material, e, se necessário, modificadas”.  

Em concepções práticas, a análise se deu de acordo com as etapas da técnica propostas 

por Bardin (2009), passando por três fases: “1) pré-análise, 2) exploração do material e     

3) tratamento dos resultados, inferência e interpretação”. 

 Não obstante, deve-se lançar mão a análise contextual e histórica, além da 

criatividade, criticidade e intuição, afinal, trata-se aqui de uma pesquisa de cunho social. 

No que tange às fases da análise de conteúdo propostas por Bardin (2009), outros 

autores propõem fases semelhantes, apenas com algumas particularidades diferenciais que não 

alteram o processo em si.  

 Em suma, tal técnica traz firme o propósito de resultados válidos e superiores ao senso 

comum, porém, livre de um engessamento científico, desconexo aos tempos atuais.  

Sendo assim, buscando organizar os dados coletados mediante as entrevistas, realizou-

se a transcrição detalhada de cada uma; posteriormente, foram destacados os eixos principais 

e/ou convergentes, de acordo com as perguntas que foram feitas para todos os participantes do 

estudo. Em seguida, analisaram-se dentro de cada um destes eixos de questionamento as 

respostas obtidas, desmembrando-as e elencando-as como categorias para análise. Finalizando 

este processo, optou-se por quantificar os resultados, considerando a frequência em que cada 

resposta se repetia de acordo com o número de respondentes, a fim de compreender as 

percepções que têm sobre o papel do psicólogo na comunidade. 

Resultados e Discussão 

Com vistas a favorecer à compreensão dos dados obtidos na pesquisa, os resultados serão 

apresentados da seguinte forma, inicialmente, explica-se de maneira breve como se deu a 
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construção da categorização e análise dos dados; em seguida, são apresentados os eixos 

temáticos (macro categorias) emergentes das perguntas realizadas, tanto para os usuários 

quanto para as profissionais. Acompanhando cada eixo temático, apresentam-se as categorias 

(subcategorias) que se destacaram com as respostas obtidas. Paralelamente, faz-se a 

correlação dos dados entre a percepção dos usuários e profissionais, já destacando os 

principais resultados em discussão com a literatura da área. 

 

Eixos temáticos e categorias de análise 

Eixo: Papel do Psicólogo na Comunidade na Perspectiva dos Usuários 

Este eixo traz o objetivo de averiguar amplamente qual é a percepção que as pessoas da  

comunidade têm sobre o papel do psicólogo num trabalho comunitário. Lembrando que a 

comunidade referida está em um processo de experimentação, numa primeira experiência de 

inserção do profissional de Psicologia nestes moldes. 

 Ressalta-se ainda neste eixo de análise que, verificar como as pessoas percebem uma 

prática profissional é uma questão bastante relevante em qualquer área de atuação, ainda mais 

quando se trata de novos modelos e possibilidades nesta práxis; uma vez que este exercício 

possibilita o reconhecimento de aspectos positivos e debilidades diante desta atuação 

profissional (Oliveira e Menezes, 2013).  

 Diante deste eixo, elencam-se as seguintes categorias (destacadas entre aspas e em 

itálico): na percepção das pessoas da comunidade, o papel do psicólogo estaria relacionado 

sumariamente em “conversar/ escutar” a população, dado este representativo de grande parte 

das opiniões; praticamente a metade dos entrevistados percebe esta função como 

preponderante no papel do psicólogo. Tais aspectos são perceptíveis mediante algumas falas 

dos participantes: 
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“as vez a gente até vem meio, meio assim... Meio aborrecido e chega aqui e conversa com ela e ela dá umas 

idéia...”. (L, feminino, 68 anos) 

 “O ponto mais importante do psicólogo é a escuta. A escuta dos problemas e o carinho que a gente acaba 

adquirindo”. (I, feminino, 64 anos) 

“(...) a Psicóloga escuta muito o que a gente fala com ela...”. (L, feminino, 68 anos) 

As falas acima revelam o uso da escuta terapêutica, no qual se escuta reflexivamente, 

demonstrando interesse por aquilo que é trazido pelo indivíduo e estimulando a expressão dos 

seus sentimentos.  

Tanto a fala quanto a escuta, constituem instrumentos essenciais do trabalho do  

psicólogo independente da área de atuação. Além do mais, a escuta psicológica em qualquer 

contexto é uma alavanca para a atenção frente à singularidade do sujeito, possibilitando 

acessar aquele que fala amplamente. Se esta interação acontece na coletividade, como se 

propõe no trabalho comunitário, torna-se um veículo de alcance ainda maior em meio às 

relações necessárias para ocorrerem transformações sociais. Afinal, segundo Britto (1996, 

p.37) “cada um de nós ‘é’ a sociedade, só existimos a partir das relações e nas conexões que 

fazemos” e de acordo com isso, a comunicação é a principal ferramenta humana para que isto 

se estabeleça. Ademais, ressalta Menegon (1999) que “as conversas do cotidiano permeiam as 

mais variadas esferas de interação social. Mas, por serem consideradas corriqueiras, 

dificilmente pensamos na riqueza e nas peculiaridades que possam estar presentes nessa 

forma de comunicação” (p. 215). 

 Também através da escuta diferenciada, direcionada atentamente para as demandas do 

sujeito ou grupo, é possível articular o que se “responde”, é uma vertente dialética e talvez por 

isso, seja quase que impossível desmembrar estas duas ações que compõem tal categoria; até 

porque estas atuações podem promover o estreitamento dos laços entre o profissional e a 

população, como afirmam Sandoval e Torres (2003) “essa interação entre profissional e 

participante, permite o surgimento de um relacionamento de acolhimento em qualquer 
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condição”; além de instrumentalizar os sujeitos em suas habilidades sociais, o que favorece o 

fortalecimento dos vínculos na própria comunidade, podendo ser o exercício da escuta e 

conversa do psicólogo, modelo para estruturar formas mais assertivas de diálogo entre os 

pares comunitários, além de suscitar aí um espaço coletivo para discussão de ideias, sugestões 

e emergências de demandas.  

 Em perspectiva similar, constatou-se que a vontade das pessoas em ser ouvidas pelo 

psicólogo também submete a expectativa de ser “orientado/aconselhado”, 

“apoiado/ajudado” pelo profissional, suscitando a necessidade de apoio apresentada pelas 

pessoas em momentos diversos. Isto também permite à análise, abarcar duas categorias 

aparentes, evidenciadas por meio de relatos que destacam a necessidade do participante em se 

abrir, ser ouvido e ter um retorno sobre o seu discurso. As atribuições, observadas na maioria 

das categorias, apresenta um conteúdo similar, sendo esperado dos psicólogos, em suma, 

comportamentos de ajuda. As categorias referentes a “aconselhamento” e “apoio/ajuda”, 

representam a opinião de 3 participantes cada. Informação aparente nas falas seguintes: 

 "É bom para orientar a gente quando a gente tá com poblema né, que precisa de uma pessoa pra dá uma 

orientação boa pra gente, e daí a gente as vezes tá precisando  e é difícil de encontrar uma pessoa que oriente 

né, quem tá precisando."(M, feminino, 74 anos) 

 "Eu acho que o psicólogo dá um apoio, dá um apoio aqui, e também, as família que tem pobrema”. (...) pode 

nos ajudar né, a gente se sente familiar, que bom se todas as pessoas tivessem né, essa ajuda...”. (M.A, 

feminino, 57 anos) 

 Observou-se, portanto, que os indivíduos veem como uma atribuição do psicólogo o 

aconselhamento psicológico, o papel de promover orientações e o gerenciamento na mudança 

de comportamentos e hábitos que estão inerentes a problemas ou situações de desagrado.  

Por outro lado percebe-se que há expectativa de que as ações da psicologia remetam a 

comportamentos de ajuda, o que demonstra que mesmo não conhecendo antes algum 

psicólogo, a representação que têm está fortemente ligada ao apoio individual e à clínica. 

Talvez porque por menos que tenham tido contato, esta representação do senso comum está 
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presente em vários espaços sociais. Então é compreensível que a leitura que fazem da própria 

experiência seja influenciada por essas. Enfim, é como endossa More, Leiva & Tagliari 

(2001), que, citando a representação social do psicólogo, afirmam que é possível verificar que 

o mesmo é percebido geralmente como aquele profissional que está relacionado aos 

problemas emocionais, que ajuda, orienta e conversa. 

Como é visto também, a partir das respostas avaliadas, verificou-se o surgimento de 

outras duas categorias, nas quais foram apresentadas a prática das “visitas domiciliares” e o 

favorecimento da “união dos participantes/comunidade”. Entretanto, vale ressaltar que, as 

visitas domiciliares acabam por representar uma ação, atividade desenvolvida pelo psicólogo 

e sendo assim, se faz necessário compreender o que está intrínseco a esta ação. Nas visitas 

domiciliares realizadas no projeto, os profissionais buscam inteirar-se sobre a falta da pessoa 

visitada nas atividades grupais propostas, da mesma forma que envolve a comunidade neste 

autogerenciamento entre todos os participantes, visando à manutenção das atividades grupais, 

o auxilio em questões de dificuldade, o fortalecimento dos vínculos e redes de apoio intra-

comunitárias, bem como, a integração daquelas pessoas da comunidade que por algum motivo 

não consegue frequentar os encontros e atividades coletivas propostas.  

 Isso faz com que sejam consideradas nesta prática, duas questões, a primeira 

direcionada ao desconhecimento da população/comunidade quanto à relação dos objetivos das 

práticas realizadas nos grupos de intervenção com as visitas domiciliares, haja vista que são 

objetivos complementares ou até mesmo concomitantes ao desenvolvidos nas ações coletivas, 

e a segunda, remetendo ao desconhecimento sobre o que faz o psicólogo e por que faz as 

visitas domiciliares.  

 Na expressão abaixo, pode-se perceber este fato com maior clareza: 

“Quando a gente não vem assim a psicóloga vai na casa sabe assim, faz visita na casa saber porque que ela não 

veio se aconteceu algum problema, alguma coisa."(L, feminino, 68 anos) 
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 A percepção deste participante é plausível, pois a preocupação com a participação da 

comunidade é característica deste projeto, contudo, fica claro o quanto o discernimento da 

população ainda encontra-se engessado a um modelo clínico, no qual parece não “caber” 

práticas diferenciadas. Durante a implantação do projeto, antecedendo às ações grupais, foram 

realizadas inúmeras visitas domiciliares a fim de levantar dados e demandas, assim como 

opiniões e expectativas enquanto elaboração das atividades a serem propostas. Entretanto, 

quando os entrevistados se referiram a esta categoria, em seus discursos este trabalho não foi 

mencionado como função do psicólogo comunitário, estando a visita mais relacionada, 

portanto, ao controle e apoio do que a uma prática efetiva do trabalho de mobilização e 

integração desenvolvido por psicólogos em âmbito comunitário. 

 Da mesma forma, o objetivo central das ações do psicólogo em comunidade, que  

estaria relacionado ao fortalecimento dos vínculos e construção de redes de apoio 

comunitárias, visando à autonomia, a consciência crítica, a solidariedade, ética e as práticas 

cooperativas e autogestacionárias, (Brochier, Bevilaqua, Soares, 2007) acabam aparecendo 

como coadjuvantes dentre todas as demais atribuições, apresentando-se obscuramente como 

pano de fundo ou “resultado” de outras ações, quando na verdade, todas as práticas 

desenvolvidas, os grupos de conversas, aconselhamentos, e demais atividades são organizadas 

para este fim.  

 As falas apresentadas a seguir, descrevem bem o movimento que as ações alcançaram  

em termos de prática na psicologia comunitária, entretanto, fica clara também, enquanto  

representação, a não consciência da população frente a isso.  

“O projeto veio a estimular e engrandecer a comunidade principalmente com a união das pessoas que estão 

participando do projeto. E acho que isso foi bem importante, essa união entre as pessoas da mesma 

comunidade. Acho que esse é o melhor”.(I, feminino, 64 anos) 

“Nós somos que nem uma família (...) é que nem uma família mesmo, somos amiga mesmo!”. (R, feminino, 76 

anos) 

“(...) tem momentos de conversa, também a gente se sente amigo, porque a gente acaba se conhecendo”. (M. A, 
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feminino, 57 anos) 

Porém, mesmo diante dessa constatação, 

As opiniões descritas apresentam um grande alicerce para reflexão, uma vez que, mesmo a 

prática da psicologia “não-clínica” inserida na comunidade, não sendo isenta das principais 

habilidades que o profissional de psicologia pode oferecer como a escuta, o aconselhamento, o 

acolhimento incondicional e livre de julgamentos; suas ações não se limitam a isso, “é possível 

observar que os profissionais da psicologia têm se movimentado em espaços diferentes dos 

tradicionais. As visitas domiciliares, os acompanhamentos, os grupos de reflexão e operativos, 

as campanhas, sinalizam essa mudança de direção”. (Oliveira, et al, 2011, p. 148). 

Parece, entretanto, que a população não reconhece como legítimas práticas mais 

concretas que diferem da previsibilidade do molde das psicoterapias, não condizentes ao 

contexto comunitário. 

 

Eixo: Papel do Psicólogo na Comunidade na Perspectiva das Profissionais do SUAS 

Este eixo visa compreender qual é a percepção das profissionais do SUAS frente ao 

papel do psicólogo na comunidade. Destarte que as respostas obtidas pela participação das 

profissionais abordam conclusões muito mais direcionadas e técnicas levando em 

consideração as atribuições próprias da burocracia da Assistência Social ou de políticas 

específicas, que são executadas constantemente. (Silva & Corgozinho, 2011). 

 Neste eixo, destacaram-se cinco categorias. Em três delas a opinião foi unânime, 

enfatizando como ações indispensáveis ao psicólogo comunitário, a articulação de “grupos de 

convivência”, ações que promovam o “fortalecimento de vínculos” e a realização de 

“trabalhos em grupos diversos”.  

 Frente a isto, pode-se perceber que o aporte teórico-prático na área da assistência 

social, está bem conectado aos moldes sugeridos à psicologia no mesmo viés da assistência, 

pois, diante das respostas obtidas, o tipo de intervenção apresentada, diferentemente da 
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psicologia individual, se sustenta na prevenção e educação, na promoção e otimização, no 

fortalecimento dos recursos e potencialidades dos grupos e coletivos sociais (Espinosa, 2004).  

 Tais pontos são aparentes nas seguintes verbalizações: 

“Olha, junto a comunidade eu vejo um trabalho não clinico, eu vejo mais um trabalho é..com grupos 

socioeducativos com as próprias equipes de trabalhos, é assim que eu vejo”. (T, feminino, SUAS) 

“bem, o trabalho do psicólogo eu vejo dentro de uma equipe multiprofissional , então ele faz parte do restante 

da equipe,  então eu acho que o psicólogo vai fazer a compreensão da psicologia e vai trazer pra discussão da 

equipe, sua faceta, o seu conhecimento especifico, e na comunidade não é um trabalho que eu vejo de forma 

clinica e sim de forma comunitária né, trazendo então o seu conhecimento pra esse envolvimento com a  

comunidade”. (C, feminino, SUAS) 

Como apontam Oliveira, Dantas, Solon & Amorim, (2011), nas Políticas de 

Assistência Social encontra-se, “na ponta da rede, os profissionais da Assistência Social, que 

são orientados para o trabalho em equipe e com as famílias”. (p. 148) e talvez isto realmente 

se comprove pela visão com maior familiaridade ante a práxis do psicólogo que ainda está em 

 construção nessa área e contexto.  

Assim, o papel do psicólogo nesta visão é o de articulador de estratégias que ocorrem 

por meio do trabalho em grupos ou coletivos e organizam-se de modo a ampliar trocas 

culturais e de vivências, desenvolver o sentimento de pertença e de identidade, fortalecer 

vínculos familiares e incentivar a socialização e a convivência comunitária. (MDS, 2014).  

As outras duas categorias são; “Acompanhamento domiciliar” e “Divulgação da 

Psicologia Comunitária”, citadas apenas uma vez por uma das entrevistadas. 

Quando citada a questão categorizada por Acompanhamento domiciliar, surgiu certa 

ambiguidade, pois ao referenciar tal função, a profissional destacou o papel da atenção 

assistencial nestes casos, e posteriormente atentou para um objetivo similar aos das demais 

atividades com vistas a favorecer transformações sociais. Assim como representa a fala a 

seguir: 
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“(...) e o trabalho na residência fazendo o acompanhamento do idoso/participante  nas área de assistência,  não 

na área da saúde,  (...) no trabalho com grupos trazendo essa perspectiva da psicologia comunitária mesmo, 

dentro do grupo né? E  na, no domicilio também fazendo o mesmo trabalho só que de forma individualizada 

porque o idoso/participante ta impedido de frequentar o grupo , mas a ideia é a mesma que se sobrepõe no 

domicilio”. (C, feminino, SUAS) 

 Deste modo, em conformidade a esta dualidade, atentemos para o que a literatura fala 

sobre as visitas ou acompanhamentos domiciliares. De acordo com Amaro (2003) a visita 

domiciliar, em contexto comunitário, consiste em: 

uma prática profissional investigativa ou de atendimento, juntamente com o indivíduo em seu 

próprio meio familiar ou social. Tal técnica possibilita ao profissional maior compreensão da 

realidade do sujeito e suas relações, produzindo assim uma intervenção mais eficaz junto 

deste. (p. 3) 

 Isto ilustra enquanto técnica, uma forma dialogada, o que metodologicamente poderia  

ser chamada de entrevista e, portanto, induzida por uma finalidade específica, planejamento e 

 roteiro específicos. 

 Para Sakata (2007), a visita domiciliar no ambiente comunitário, é direcionada a 

atenção às famílias e à comunidade, exercendo uma função de influência mediante os 

processos dos indivíduos que são, por sua vez, regidos pelas relações com o meio e com as 

pessoas. Isso indica, portanto, que a visita domiciliar não cumpre meramente um objetivo 

assistencial, ou um atendimento pontual, muito mais do que isto, esta prática não se isenta de 

intencionalidades, dentre as quais capacitar as famílias/pessoas a utilizarem recursos próprios 

na resolução de seus problemas, bem como instrumentalizá-los para o mesmo fim. Tange o 

objetivo também de aflorar a autonomia diante das circunstancias cotidianas (Brandão, 2001). 

 Sendo assim, a função do psicólogo nesta atividade, demanda uma complexidade de 

articulações teórico-práticas, afinal, a própria realidade onde se está atuando já se faz 

complexa por sua grande gama de demandas e constantes mutações e, além disso, o fato de o 
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profissional transpor-se para as residências patrocina de alguma forma o encontro da realidade 

do outro, com a do profissional, ao provocar uma necessidade de redefinição de paradigmas 

que falam da vida (Amaro, 2003). 

 Ademais, segundo Mioto (2001), o acompanhamento domiciliar propicia ao 

profissional vasto conhecimento sobre a estrutura e condições em que vivem os sujeitos 

visitados, tomando consciência com mais propriedade de aspectos do seu cotidiano, de suas 

relações, de suas atitudes como cidadão, suas limitações ou inabilidades sociais ou demais 

aspectos percebidos somente por meio da visita.  

 A última categoria a ser apresentada remonta ao papel do psicólogo na “divulgação” 

dos preceitos preconizados via práticas do SUAS na Psicologia Comunitária, e demonstra um  

ponto autentico diante das discussões existentes sobre este eixo. 

 É notável o movimento acadêmico e profissional no desenvolvimento de pesquisas e 

ponderações acerca deste tema, bem como, a divulgação dos resultados em variados eventos e 

ambientes, entretanto, na maioria das vezes essas informações realmente não chegam à  

comunidade. Quando a entrevistada fala: 

“então, vejo o psicólogo envolvido nesse trabalho principalmente no trabalho grupal, trazendo, apresentando 

essa perspectiva da psicologia comunitária mesmo (...)”. (C, feminino, SUAS) 

“(...) trazendo então o seu conhecimento pra esse envolvimento com a comunidade”. (C, feminino, SUAS) 

 claramente se percebe uma tendência em partilhar saberes também técnicos, de certa forma, 

com a comunidade.  

 Quando se fala em “trazer”, “apresentar” a perspectiva da psicologia comunitária, é 

possível estabelecer dois polos reflexivos, um referente a levar estes moldes de atuação até a 

população (contexto comunitário) e outro em destacar junto a esta população os aspectos 

metodológicos que identificam esta prática; facilitando a compreensão deste papel da 

psicologia em contexto comunitário que ainda é muito confuso, sem arestas muito definidas e, 
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 por conseguinte, com identidade também indefinida.   

 Concomitante à análise deste eixo, conclui-se que, assim como afirma Sanchéz Vidal 

(2007), “o papel do psicólogo é o coração da intervenção psicossocial, devendo estar sempre 

aliado à ética, à participação e à multidisciplinaridade”. Ainda de acordo com o mesmo autor, 

o papel desempenhado pelo psicólogo refere-se a uma constelação de funções integradas que 

o profissional assume em resposta às exigências ou demandas advindas dos coletivos e das  

situações que enfrenta na sua prática cotidiana. 

 Além do mais, a que se considerar, diante de tamanha diversidade de funções que não 

é tarefa fácil, quem dirá conclusiva, definir com exatidão um único denominador comum 

acerca do papel do psicólogo no contexto comunitário. Com isso, temos a indicação de 

Montero (apud Paiva e Yamamoto, 2010) afirmando ser o exercício dessa Psicologia 

pertinente ao atendimento de pelo menos quatro áreas centrais: “1) Prevenção, especialmente 

primária, com promoção de condutas consideradas desejáveis; 2) Intervenção, muitas vezes 

ligada à investigação com sentido participativo; 3) Investigação; 4) Avaliação” (p. 157). 

Partindo da ideia desta autora, o foco neste campo de atuação seria justamente buscar a 

compreensão dos fenômenos estudados, “aprender a partir dos fenômenos com os quais se  

intervém, para que se possa sistematizar a ação e avaliá-la”. (2010, p.157) 

Sanchéz Vidal (2007) destaca o papel do psicólogo na intervenção social, como o 

núcleo de sua identidade social/profissional, a qual seria composta pela função assumida e a 

identidade, estando, portanto, inter-relacionadas. 

Ainda sobre essa função da prática social do psicólogo, Martin-Baró (1996) define 

como fundamental a desalienação das pessoas e grupos, eliminando mecanismos que 

bloqueiam a consciência da identidade social.  

As respostas obtidas pelos participantes desta pesquisa não diferem muito destas 

concepções, entretanto, ressalta-se a maior familiaridade dos profissionais que atuam na área 
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social comunitária e a dificuldade em definir funções do psicólogo na comunidade por parte 

dos usuários, uma vez que, apesar de serem atuantes em práticas que seguem o modelo da 

Psicologia Social Comunitária, parecem não considerar o que está intrínseco às práticas; 

enfatizando referencias da função de psicólogo, em especial no ambiente clínico e 

psicoterapêutico, aconselhar, escutar, conversar, ajudar... Sem estabelecer ou quem sabe, sem 

reconhecer a diferença na prática.  

Por fim, nunca é demais lembrar, que o papel do psicólogo no contexto social difere  

na essência do papel clínico tradicional. O atendimento clínico, nos moldes tradicionais, nesse 

contexto de atuação, remetem a um equívoco por parte dos psicólogos, visto que, na 

comunidade sua função, postura e prática é outra, ainda que a essência de sua categoria 

profissional permaneça. 

Assim sendo, entende-se o papel do psicólogo como articulador na participação social, 

desenvolvendo junto com a comunidade o fortalecimento dos espaços sociais, comunitários, 

com foco numa gestão participativa. Seu papel reflete, portanto, favorecer o fortalecimento 

dos processos de produção das necessidades da vida por seus próprios protagonistas (as 

pessoas que compõem a comunidade), “partilhando e construindo saberes e construindo desta 

forma, um processo político-pedagógico de conquista de cidadania e fortalecimento da  

sociedade civil”. (Brasil, 2009 p. 20) 

 

Eixo: Percepção das Atividades desenvolvidas pelo Psicólogo na Perspectiva dos  

Usuários 

Este eixo de análise se constitui na tentativa de aprofundar ainda mais a percepção dos  

usuários quanto ao papel do psicólogo no contexto comunitário, pois concebe-se que, pelo 

fato de os participantes da pesquisa não terem suporte teórico sobre esta questão e também 

não possuírem outros contatos anteriores ao projeto com profissionais da área, a possibilidade 
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de identificar o papel que lhes cabe por meio das atividades que ele realiza, pode representar a 

abertura ou facilitação na expressão de novas percepções ou formas de compreensão de seu 

papel.  

 De acordo com isso, ao questionar a população sobre que atividades um psicólogo 

comunitário realiza, em sua maioria reaparecem aspectos apresentados anteriormente pela 

amostra na tentativa de referenciar o papel do psicólogo, tais como, Conversa/orientação e 

Atividades em grupo.  

 Desta forma, temos como categorias diferentes neste eixo; com certa ênfase, a 

“caminhada”, citada por boa parte dos entrevistados, referindo-se aos momentos voltados aos 

cuidados com a saúde através de atividade física e a própria categoria “atividade física”. Tal 

como observado abaixo: 

“(...) e das caminhada que a gente vai caminhando e conversando pelo caminho". (L, feminino, 68 anos) 

“A gente faz caminhada (...) minha vida melhorou muito...”. (C, feminino, 66 anos) 

“(...) Temos o entusiasmo também de ter um tempinho pra fazer a caminhada, por que a gente aprendeu e agora 

fazemos uns grupinhos por conta...”. (M. A, feminino, 57 anos) 

 Frente a isto, surge certa preocupação, uma vez que, o bem estar biopsicossocial e a  

atenção à saúde são méritos condizentes a prática do psicólogo, entretanto, a atividade física 

em si e as caminhadas, por mais que possam indicar propostas do profissional de psicologia, 

não caracterizam a sua prática. Aí novamente tem-se a indagação, até que ponto os usuários 

 conseguem identificar o que se remete à prática dos psicólogos na comunidade?  

Afinal, também se percebe que ao desenvolver estas estratégias de intervenção, o 

psicólogo acaba contribuindo com o desenvolvimento da saúde e bem estar, mas, igualmente, 

da autonomia, da autoestima, da consciência crítica, da solidariedade e do protagonismo 

social.  
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Sendo assim, essa categoria reforça a crítica de que o papel do psicólogo é um 

conceito difícil de ser determinado em definitivo e quando se busca apontar essa definição, ela 

parece estar obscura e confusa, ainda permeando as linhas do desconhecimento. 

Outra categoria que diferencia um pouco do que já foi citado nos eixos anteriores é  

“palestra”.  

Destaca-se que as palestras que ocorrem no grupo são sempre definidas em tema e 

organização, de acordo com a sugestão, intenção e decisão do coletivo; ou seja, os 

participantes do grupo definem conjuntamente com a psicóloga os temas a serem 

apresentados. Da mesma forma se faz com a definição da pessoa que irá palestrar, pois, 

desmistificando a noção de que só o profissional é o detentor do saber, muitas vezes quem 

profere estas palestras são representantes da própria comunidade, indicados pelos 

participantes ou voluntariamente, quando não, por um participante do grupo mesmo. 

“(...) a gente aprende “coisas” diferentes com este tipo de ação”. (I, feminino, 64 anos) 

 Concomitante a isso, defende-se que as ações devem ser desenvolvidas com base no   

saber-fazer tanto da comunidade quanto do psicólogo, resultando em um saber-fazer 

compartilhado que potencializa novas formas de viver a cidadania. Para tanto, as propostas 

devem partir das necessidades avaliadas pelo grupo que, ao desenvolver um diagnóstico 

sobre a sua situação, “é capaz de se implicar em suas queixas, podendo, a partir de então, 

colocar-se em movimento em busca de respostas e soluções, movimentando-se e provocando 

mudanças no seu cotidiano. (Mendonça, 2007, p.3). 

 Reforçando a perspectiva, a ação aponta para a possibilidade de fomentar autonomia 

dos grupos para que eles, efetivamente, “assumam seu papel de sujeitos de sua própria 

história, conscientes dos determinantes sócio-políticos de sua situação e ativos na busca de 

soluções para problemas enfrentados” (Freitas, 2000 p. 57). Afinal; “as pessoas de uma 

determinada comunidade são os principais protagonistas de seus saberes, de suas vicissitudes 
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e da criação de instrumentos capazes de auxiliar o desenvolvimento de sua realidade” 

(Pereira, 2001, p. 171). 

 Seguindo a mesma reflexão, com a categoria nomeada dinâmicas, nota-se um número 

pequeno de sinalizações a essa prática, porém, isto pode estar relacionado ao fato de que 

muitos não desmembram as atividades de acordo com suas nuances, elencando de modo geral 

todas estas atividades como, “atividade/trabalhos em grupo”, categoria já apresentada. Frente 

a isto, esmiuçando as respostas em busca da definição desta percepção do profissional de  

psicologia, encontram-se os seguintes aspectos nas falas dos participantes: 

“(...) principalmente dos grupos de conversa, porque eu não converso, fico com vergonha, mas daí alguém fala 

um problema quase igual ao meu, daí ajuda e resolve o problema dele, e junto resolve o meu, porque eu também 

tenho a mesma coisa”. (A, masculino, 65 anos) 

“Tem umas brincadeiras de contar sobre as coisas da vida da gente...”.(L, feminino, 68 anos)     

“Psicólogo ensina, assim... conversas e dinâmicas...".(R, feminino, 76 anos)  

Esta prática pode ser entendida como uma característica bem específica na psicologia 

comunitária na medida em que forma-se um grupo que se fortalece com essas atividades, o 

que de acordo com o que dizem Wachholz & Panceri (2010) referente ao papel do profissional 

de psicologia no cenário em questão que seria, entre outros, o fortalecimento dos vínculos, a 

mobilização da comunidade, a construção de sentidos e projetos de vida.  

 

Eixo: Percepção das Atividades desenvolvidas pelo Psicólogo na Perspectiva das 

Profissionais do SUAS 

Quando se aprofunda a indagação sobre o papel do psicólogo com as profissionais do 

SUAS, as respostas se complementam com as da comunidade ouvida, porém, aborda de 

maneira mais concisa o reconhecimento de algumas estratégias de trabalho peculiares a este 

 contexto.  
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Com esta análise é possível destacar cinco categorias: “Trabalho não clínico”; 

“Trabalho com grupos”; “Trabalho com a equipe multiprofissional”; “Trabalho integrado a 

uma equipe multiprofissional” e “Trabalho com a comunidade em geral abordando temas 

específicos da área”. 

 Dentre estas categorias, três se realçam igualmente, equivalendo à mesma 

representatividade de acordo com o número de repetição nas respostas. “Trabalho não 

clínico”, “Trabalho com grupo” e “Trabalho com a comunidade em geral” apresentando 

uma uniformidade nas respostas. Optou-se por estabelecer esta relação entre as três categorias 

porque, de acordo com a literatura, ao se fazer ciência no contexto social, é imprescindível a 

participação e valorização da comunidade; portanto, trabalhar em linhas gerais com o público 

alvo, temas diversos da abordagem psicológica como destaca uma das categorias, de modo 

diferente ao atendimento clínico como enfatiza outra e com ações direcionadas a grupos, 

compõe categorias complementares, ainda mais considerando o conhecimento técnico destes 

sujeitos de pesquisa e a máxima da psicologia diante de ações no SUAS, que declara: 

A prática do psicólogo comunitário está mais voltada para o desenvolvimento de 

potencialidades e recursos do que em sanar déficits, buscando, sempre a potencialização da 

comunidade. Tem como meta, a transformação social. Sobre isso diz Lane (1996) o trabalho 

é voltado a “desenvolver grupos que se tornem conscientes e aptos a exercer um autocontrole 

de situações da vida através de atividades cooperativas e organizadas” (Musitu, 2004, p. 25). 

Isso denota que existe uma forte consciência por parte dos profissionais quanto aos 

preceitos a serem seguidos e os objetivos a serem alcançados via atuação de psicólogos no 

contexto comunitário; bem como, o reconhecimento de que o bem-estar proporcionado pelas 

atividades em grupo “contribui não só para a conscientização sobre a importância do 

autocuidado, mas também oportuniza a vivência e troca de experiências repletas de emoções 

que movimentam a vida (...)” (SMAS, 2011, p. 17)  



35 

 

 Mediante o apresentado, pode-se perceber que para a população os alicerces ou 

resultados que mobilizam o grupo, por muitas vezes não são identificados como práticas do 

psicólogo. Entretanto, em suas falas se percebe nas práticas das quais estão participando, uma 

vertente focada numa concepção não individual, talvez nem coletiva, mas grupal, sendo 

construída junto ao social, na interação.  

Com relação às profissionais, mais uma vez, o aporte teórico sustentou a opinião 

apresentada, pois, em seus discursos as assistentes sociais reforçaram a idéia de que o 

profissional precisa de “despir” do pensamento clínico e elitista, visto que o trabalho em 

comunidade é bastante complexo e vasto diante ainda do cuidado em não assumir uma 

postura de “quem tudo sabe”, de “quem ensina”, pois isso impossibilita o desenvolvimento do 

processo que se almeja, onde a comunidade possa identificar suas reais necessidades e 

mobilizar-se diante delas, não esperando ações determinadas pelo profissional, até porque isso 

levaria certamente a alienação da comunidade (Borsezi, C.S., et al,  2009).  

 Assim como endossa também Vasconcelos (1994), o trabalho do psicólogo assume um 

papel generalista mediante ações interdisciplinares. Desta forma, para o psicólogo 

comunitário, o saber científico é relativizado diante do saber popular, sendo este uma 

importante via de acesso à população.  

 Com isso, parte-se do princípio que a comunidade é munida de saberes. E é desse 

saber comunitário que desencadeiam as intervenções da psicologia comunitária, o que faz o 

psicólogo sair de uma posição de “ajudante” das pessoas da comunidade e assumir um papel 

social capaz de auxiliar estas pessoas na identificação e solução dos próprios problemas 

através dos diversos trabalhos em grupo.  

 Concomitante a isto, ressalta-se o que versam a maioria das pesquisas encontradas na 

literatura pesquisada, pontuando que o trabalho do psicólogo na comunidade deve consistir 

numa atuação focada no favorecimento do despertar crítico e ativo da população; o que pode 
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ser alcançado a partir das atividades descritas pela maioria dos entrevistados, como as visitas 

domiciliares, grupos com atividades diversas, conhecimento da realidade comunitária local, 

abertura de espaços favoráveis à participação social. Enfim, rompendo deliberadamente com o 

modelo tradicionalmente clínico e aproximando-se da realidade comunitária, possibilitando a 

configuração de novos modos de se fazer psicologia. 

 

Considerações finais 

Pensar sobre a identidade profissional da psicologia, atualmente, faz-se um ponto 

muito relevante ao considerar-se toda amplitude de sua área de atuação e seu percurso sócio 

histórico e metodológico, em especial nos últimos 30 anos. 

Entretanto, de modo algum essa tarefa pressupõe simplicidade, afinal, assim como 

aparecem nas principais literaturas acerca do tema, os resultados da presente pesquisa também 

apontam para uma dificuldade em se referenciar o papel do psicólogo em espaços diferentes 

da clínica, bem como, em validar práticas diferentes dos atendimentos individualizados e 

remediativos. 

Com relação ao psicólogo na comunidade, verifica-se que a compreensão dos usuários  

demonstra pouca clareza quanto ao seu papel e objetivo. E ainda que, os dados obtidos estão 

em conformidade com aspectos pontuados em pesquisas de semelhante teor investigativo 

realizadas há mais de 20/30 anos, sugerindo que em termos de identidade profissional, frente 

à população, a Psicologia não avançou muito, pois, continua tendo seu papel fortemente 

atrelado à atuação clínica. 

Frente a isto, considerando as referências consultadas, em especial as pesquisas de  

Freitas (1986, 1988), Dimenstein (2000), Montero (2004), entre outras, todas acabam 

abordando em linhas gerais, a mesma falta de definição, clareza e objetividade quanto ao 

papel do psicólogo na comunidade.  



37 

 

Este cenário aguça uma reflexão séria, pois, mesmo levando em consideração o 

percurso da profissão e até seus condicionantes históricos e sociais, mesmo ponderando que a 

inserção do psicólogo nas comunidades e demais eixos da Assistência Social é relativamente 

nova; não deveria a população estar mais familiarizada com Psicologia em seu cotidiano? 

Afinal, ao mesmo tempo em que se é tão facilmente falado ou respondido que o papel do 

psicólogo na comunidade deve ser não clínico, não se faz com tanta facilidade a elaboração 

do contraponto. Ora, se não é clínico, como é então? 

No presente artigo, a diversidade de categorias e temas que emergem e a gama de 

possibilidades e reflexão que evocam não permite uma discussão mais aprofundada da 

profissão, práxis e tudo o que perpassa a ciência psicológica; contudo, esta se faz uma questão 

de grande valia, afinal, não há como definir um profissional, ou, seu papel profissional, em 

qualquer contexto que seja se não lhe é clara sua prática. 

Concomitante a isso, destaca-se que em termos teóricos o papel do psicólogo 

comunitário parece estar bastante claro e definido, inclusive nas nuances de suas facetas e na 

flexibilidade do cotidiano que aprimora sua prática, entretanto, de acordo com Freitas (1998) 

as mudanças na perspectiva prática revelaram outras vertentes participativas no dia a dia do 

psicólogo, pois, por vezes, os conhecimentos somados durante a formação profissional e 

acadêmica o dotam de instrumentais e recursos a partir de uma visão de o homem e de mundo 

que não se adéqua à realidade multifacetada da comunidade.  

Ou seja, é preciso transpor modelos elitizados não somente em busca de novas práticas 

 e contextos diferentes, mas também em busca de novos horizontes coletivos, onde se faz 

possível a psicologia chegar realmente ao alcance de todos, enquanto resultado efetivo de uma 

construção entre agentes de transformação social – o psicólogo e a comunidade.  
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Com relação a isso, destaca-se a contribuição de Freitas (1998), diante da definição do 

papel do psicólogo comunitário como também da comunidade, nesta relação dialética e ativa 

entre ambos. 

A marca diferenciadora (...) dá-se na medida em que os objetivos são delimitados 

dentro de um processo decisório participativo, em que tanto profissional como 

comunidade e seus representantes, estabelecem relações horizontais de discussão, 

análise e definição sobre as problemáticas a serem consideradas e as possibilidades de 

resolução e/ou enfrentamento para as mesmas (Montero, 1994; Serrano-Garcia, 1992). 

“Neste processo, os dois – psicólogo e comunidade – não estão definidos e muito 

menos tem suas identidades e papéis fixos, imutáveis e preservados. (p. 6). 

Fortalecendo os mesmos aspectos, Montero (apud Paiva e Yamamoto, 2004), coloca 

que é possível lançar mão de um pluralismo metodológico na intenção de atender estas novas 

demandas, sem, no entanto, descartar o uso de formas tradicionais de investigação e 

intervenção social, como a aplicação de entrevistas e pesquisas, observação, técnicas de 

dinâmicas de grupos, avaliações psicológicas, entre outras. Entretanto, tanto os métodos 

tradicionais quanto os participativos, devem estar orientados pelos princípios e valores de 

uma  

Psicologia voltada para a comunidade, encontrando adaptações de caráter participativo a elas. 

Deste modo, tem-se que o funcionamento comunitário, da mesma forma que o papel 

do psicólogo, não tem preceitos fixos de ação, os quais, portanto, não são impostos ou rígidos, 

ao contrário, surgem das relações estabelecidas, são frutos das vivencias.  

Ademais, cabe ressaltar, que ao indagar a própria comunidade quanto ao papel do 

 psicólogo, permite reaver a prática, não somente como ações desenvolvidas, mas no alcance 

compreensivo que elas estão atingindo os participantes.  
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Frente a isso, o objetivo deste artigo foi alcançado, e opiniões das pessoas sobre o 

papel do psicólogo comunitário foram analisadas e poderão servir de base para reflexões da 

atuação do profissional, da imagem que passa e a de que se pretende passar para a sociedade.  

Em suma, ainda há muito que se trabalhar no rompimento de paradigmas e modelos 

estruturais discriminantes, assim como, favorecer a abertura da população para novas práticas, 

ampliando a compreensão que têm sobre o papel do psicólogo na comunidade, afinal, o 

psicólogo comunitário, sem a efetiva participação da comunidade, não é nada. 

Finalmente, usam-se as palavras de Scarparo e Guareschi (2007) para encerrar esta 

discussão ao mesmo tempo em que se tem a intenção de plantar uma semente de inquietude 

nos profissionais da área frente o desafio ainda permanente de construção da identidade 

profissional do psicólogo comunitário.  

 Propor ações compartilhadas, cria dispositivos emancipatórios, não apenas para a 

comunidade, mas também para o psicólogo, ao abandonar o lugar daquele que “sabe o 

que é melhor para o outro”, deixa de estar enclausurado em um saber-fazer alienado e 

alienante. Ao indagar, problematizar e compartilhar ações e intenções, estabelece um 

contínuo processo de ação-reflexão, a partir do qual é capaz de reinventar novas formas 

de sentir, pensar, agir e reagir. Assim, o psicólogo se transforma continuamente, na 

medida dos “acontecimentos, das leituras, dos diálogos, da passagem do tempo vivido... 

O profissional constitui-se e reconhece-se na relação com o inusitado e na criação da 

psicologia. (p. 106) 
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