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CAPÍTULO 22 

INTERVENÇÃO PSICOSSOCIAL E COMPROMISSO: 
DESAFIOS ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS 

Maria de Fátima Quintal de Freitas 
Universidade Federal do Paraná 

Que Psicologia (Social) Comunitária? 

alar hoje da Psicologia (Social) Comunitária, já passando o primeiro 
lustro do século XXI, não tem o mesmo sentido, significado e 

abrangência como quando falávamos nos idos dos anos 80 ou 90 do século 
passado, ou mesmo quando do nascedouro desta área na América Latina, por 
volta dos anos 1960 e 1970, em diferentes países do continente latino-
americano. 

Para aqueles que hoje deparam-se, já de início em seus cursos de 
formação em Psicologia com diferentes disciplinas —por exemplo, 
denominadas de Psicologia (Social) Comunitária; Psicologia Política; 
Psicologia e Políticas Públicas; Intervenção Psicossocial em Comunidade; 
Psicologia, Cidadania e Problemas do Mundo Contemporâneo, entre 
tantos outros nomes, todos buscando contemplar a realidade concreta 
atual de nossa sociedade—, torna-se importante assinalar que a Psicologia 
(Social) Comunitária não ocupou um lugar de destaque nas grades 
curriculares dos cursos de Psicologia, desde o seu início. Este é um 
fenômeno recente, seja no Brasil, seja na maioria dos países da América 
Latina, sem se falar no fato de que ainda em alguns países ela se inicia em 
sua tímida trajetória de consolidação. 

Mesmo que possamos falar, hoje, de uma Psicologia (Social) 
Comunitária, na verdade, esta teve distintos desenvolvimentos, que 
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aconteceram em momentos diferentes, devido às condições e forças 
hegemônicas dentro da psicologia que estavam mais ou menos atuantes 
naquele dado momento histórico e social. Poder-se-ia dizer, também, que 
hoje a existência de variadas formas, denominadas de Psicologia (Social) 
Comunitária, não necessariamente indica que se tratam de modos de ação e 
de intervenção comuns, similares e com bases epistemológicas idênticas.  

Muitas vezes, no Brasil, por exemplo, nos idos dos anos 60 e 70 do 
século passado, quando tal disciplina incluía-se no processo de formação 
dos futuros psicólogos, isto acontecia muito mais por decisões pessoais e 
opções políticas de alguns professores e psicólogos que defendiam uma 
formação que fosse, de fato, comprometida com a transformação social, 
menos elitista e mais conhecedora da realidade social que nos cercava. 
Entre estes formadores, encontramos importantes psicólogos sociais e 
comunitários que dedicaram suas vidas e histórias à Psicologia e, em 
especial, à Psicologia Social Comunitária, Brasileira e Latino-Americanas. 
Entre eles podemos falar de Sílvia Tatiana Maurer Lane, da PUC-SP, e 
Ignácio Martín-Baró, da Universidad Centroamericana de El Salvador que, 
infelizmente, não convivem mais em nosso meio: ela falecida em abril de 
2006, em São Paulo, Brasil, e ele barbaramente assassinado em novembro 
de 1989, em El Salvador. Ambos construíram campos de atuação e 
consolidaram propostas de intervenção psicossocial em comunidade. Com 
Sílvia Lane, na PUC, de São Paulo, a Psicologia Comunitária começou a 
adquirir espaço e visibilidade no Brasil, ainda em pleno regime militar. 
Iniciam-se com ela os primeiros trabalhos de estudantes de psicologia junto 
às favelas e bairros da periferia, na cidade de São Paulo, na busca de uma 
aproximação e desenvolvimento de trabalhos comunitários pró-
conscientização e transformação. Com Martín-Baró, a Psicologia Social 
Comunitária e a Psicologia Política incorporam-se a vários outros trabalhos 
sociais no cenário salvadorenho, em pleno período de guerra civil, atuando 
junto à população na direção da transformação de suas condições precárias 
de vida. Ambos formaram gerações de pesquisadores e trabalhadores 
psicossociais que, hoje, atuam e trabalham seja em projetos comunitários, 
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em políticas públicas, seja dentro das universidades na preparação e 
formação de novas gerações de psicólogos sociais e comunitários. Sílvia 
Lane e Martín-Baró constituem-se em dois importantes marcos na 
construção do Campo da Psicologia Social Comunitária no Brasil e na 
América Latina, que se distingue, histórica e politicamente, do campo 
correlato nos EUA e na Europa. 

Marcos na consolidação do campo da Psicologia Social Comunitária 

Alguns aspectos parecem-nos relevantes de serem destacados nesse 
percurso histórico, em especial para aqueles que hoje, ao chegarem, nas 
universidades e nos diversos campos de atuação já se deparam com esta 
denominação, podendo ter uma ideia incorreta de que esta área já seria 
comum e estaria integrando a psicologia desde os seus primórdios 
(FREITAS, 1998, 2000a, 2000b; MONTERO, 1994, 2003). Em verdade, a 
Psicologia Social Comunitária (PSC) passa a compor, efetivamente, os 
currículos de formação de modo constante e obrigatório, a partir da década 
de 1990. Ou seja, no Brasil, quase 30 anos após a criação dos cursos de 
psicologia é que a disciplina —psicologia comunitária ou psicologia social 
comunitária— sai do ostracismo e marginalidade, passando a integrar 
oficialmente o processo formativo dos futuros psicólogos. 

O fato de, felizmente, estar havendo hoje uma ampla divulgação e 
expansão das práticas psicossociais em comunidade —envolvendo diversos 
setores e segmentos da sociedade civil, e podendo ser realizados em 
espaços variados e inusitados de atuação— não significa que haja uma 
similitude ou consenso —teórico, metodológico e epistemológico— entre 
elas. Trata-se, de um debate a respeito das orientações teórico–filosóficas 
que norteiam o desenvolvimento dos trabalhos em comunidade, de tal modo 
que a escolha ou opção por determinadas ferramentas para a compreensão 
do que venha a ser ‘o fenômeno psicológico na dinâmica comunitária’, nada 
mais faz do que revelar os graus de coerência em relação aos princípios 
ontológicos e filosóficos adotados (FREITAS, 2003b). 
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O conhecimento e a detecção das dificuldades enfrentadas na 
construção de campos de ação em Psicologia —como foi o caso da 
Psicologia Social Comunitária— permitem identificar e compreender as 
bases teórico–conceituais que, hoje, fazem parte e orientam diversos 
trabalhos dentro desta perspectiva. Assim, dependendo das problemáticas 
locais críticas, da natureza das instituições e da formação teórico–política 
dos pesquisadores e profissionais envolvidos, quando da realização e 
construção destas práticas comunitárias, pode-se dizer que diferentes 
campos da psicologia estão tendo prevalência em relação a outros, de tal 
modo que podemos nos deparar com distintas psicologias, com distintos 
desenvolvimentos teórico–metodológicos, realizados em diferentes lugares 
e instituições. Desta maneira, os acontecimentos históricos —de nosso país, 
continente e em nossa profissão— mostram que as áreas da Psicologia que 
conhecemos não foram todas implementadas e desenvolvidas, ao mesmo 
tempo, da mesma maneira e com os mesmos referenciais epistemológicos. 
Revelam, ainda, que essa implementação não aconteceu com o mesmo 
conteúdo, expansão e sistematização. E, nos dizem ainda, que as áreas 
psicológicas nem sempre tiveram as mesmas características e apontaram na 
mesma direção em termos de resultados teórico–metodológicos e impactos 
profissionais, independentemente da semelhança dos quadros teóricos que 
foram utilizados. Estes são aspectos que nos parecem relevantes e 
mereceriam uma discussão mais aprofundada se quisermos, por exemplo, 
discutir o processo e as condições de formação de novos quadros para os 
campos da prática da psicologia. 

Na trajetória de construção e consolidação do campo da Psicologia 
Social Comunitária encontramos alguns acontecimentos e marcos, nas 
décadas de 1960 a 1990, que desempenharam um papel importante. Podem 
ser indicados seis deles: 

A] A meados dos século XX, os chamados “trabalhos comunitários”, 
no Brasil e na América Latina, eram dirigidos aos setores populares e aos 
grandes contingentes de migrantes, tendo o intuito de adaptá-los, inseri-los 
ou adequá-los às novas condições de moradia, trabalho e convivência 
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urbanas. Eram trabalhos desenvolvidos pelos profissionais do Serviço 
Social, Educação, Saúde e Ciências Sociais (FREITAS, 1998, 2000a), em 
sua maioria dentro de uma visão, ainda, de ciência neutra e pretensamente 
isenta de ideologias. 

B] Os projetos políticos oficiais desta época buscavam a participação 
de profissionais com a finalidade de que desenvolvessem projetos 
comunitários voltados para a neutralização das reivindicações dos novos 
moradores e/ou trabalhadores. Este período —conhecido como de 
‘desenvolvimentismo’ nos trabalhos comunitários, dos projetos de educação 
básica/alfabetização, e dos planos governamentais de casas populares 
(Freitas, 2000b)— reúne ações comunitárias e educativas, tuteladas pelo 
Estado, que primaram pelo assistencialismo e paternalismo. 

C] Mesmo durante a ditadura militar no Brasil e em outros países da 
América Latina (anos 1960 a 1980), são desenvolvidos trabalhos claramente 
comprometidos com os setores populares e tendo a participação de psicólogos 
(FREITAS, 1998; MONTERO, 1994, 2003; SÁNCHEZ, 2000). Embora ainda 
tímidas e poucas, estas práticas ganham mais visibilidade e compõem 
propostas de ação nos projetos de investigação/extensão nas universidades. E, 
já ao início dos anos 1970, integram parte de uma disciplina oficial, nos 
currículos de psicologia, denominada de Psicologia Comunitária (FREITAS, 
2000b). 

D] Aparece a Educação assumindo um papel de compromisso com a 
transformação social (FREITAS, 1998; MONTERO, 1994), expresso na 
proposta político–pedagógica de Paulo Freire através da alfabetização, e na 
Educação Conscientizadora e Libertadora (BARREIRO, 1985; FREIRE, 
1973, 1976). São os trabalhos de Educação Popular e da Educação de 
Adultos, realizados no Nordeste do Brasil, nos anos da década de 1960, 
estendendo-se para América Latina e África. 

E] Internacionalmente, presenciam-se inúmeras reivindicações contra 
a fome, miséria, desemprego, analfabetismo e doenças, destacando-se: 1) as 
“barricadas de Paris” com a participação de Simone de Beauvoir, Jean Paul 
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Sartre, Marcuse, Habermas, que denunciam a omissão das universidades na 
realidade social, caracterizando a chamada “Crise” do Modelo das Ciências 
Humanas e Sociais; 2) os movimentos acadêmico–científicos e comunitário–
sociais de envolvimento da ciência com a sociedade, como nas propostas de 
David Laing, Basaglia, Berlinguer, Thomas Szasz, entre outros; 3) a denúncia 
do preconceito e racismo presentes no Apartheid na África e populações 
indígenas; 4) a fome denunciada nas figuras esqueléticas e sub-humanas dos 
habitantes da região do Biafra, Somália e tantos outros; 5) as várias 
tentativas de participação democrática dos latino-americanos contra as 
ditaduras militares em países como Argentina, Chile, Peru, Paraguai, Brasil; 
6) a singular presença da Igreja Católica, neste período, declarando-se a 
favor dos pobres e oprimidos, através dos trabalhos das CEBs 
(Comunidades Eclesiais de Base), na perspectiva da Teologia da 
Libertação; e, 7) a luta dos camponeses por melhores condições de vida, 
juntamente com os trabalhos de participação e Investigação–Ação–
Participante (IAP), como os desenvolvidos por Orlando Fals Borda. 

F] A criação oficial da Associação Brasileira de Psicologia Social 
(ABRAPSO), em 1980, que fortalece a aproximação e comprometimento da 
psicologia e, em especial da Psicologia Social Comunitária, para com a 
realidade concreta das pessoas, no Brasil e no continente latino-americano 
(FREITAS, 1998, 2000b, 2003). 

Pode-se dizer que as práticas comunitárias, ao longo destas quatro 
décadas, revelam um ‘fazer’ diferente da psicologia em comunidade, 
destacando-se quatro aspectos: todas eram práticas orientadas por um tipo 
de Psicologia Social, Nacional e Latino-Americana, que buscava conhecer a 
realidade concreta das pessoas; eram trabalhos que explicitavam algum tipo 
de compromisso político em favor dos setores populares; defendiam uma 
ligação necessária com outras áreas do conhecimento; e criticavam as 
teorias psicológicas que fossem a históricas e reducionistas e que, 
infelizmente, predominavam na formação dos futuros psicólogos. 
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Desafios contemporâneos e temas presentes nas práticas psicossociais 

A partir de meados da década de 1990, começamos a presenciar 
importantes mudanças no campo da prática da psicologia em comunidade 
(FREITAS, 2005). Temos o aparecimento de diferentes instituições e 
entidades da sociedade civil, que se comprometem e se preocupam com os 
direitos básicos das pessoas e com a garantia de uma vida social digna. 
Assistimos à procura de diferentes segmentos e instituições da sociedade 
por atuações dos psicólogos que sejam ‘diferentes das tradicionais’ ou 
atuações novas, dirigidas aos problemas vividos pelas pessoas em suas 
vidas. São demandas associadas à saúde pública e coletiva, à violência 
cotidiana e doméstica, às formas de intolerância e preconceito para com as 
minorias sociais, às diferentes redes de relacionamento social e interpessoal. 
Neste cenário, ampliam-se as ONGs, cria-se o chamado Terceiro Setor, 
fortificam-se os trabalhos de caráter assistencialista e curativo, ao lado 
ainda de alguns trabalhos comunitários que se mantém na perspectiva de 
buscar uma participação ativa da população como autora de sua própria 
história. 

Deparamo-nos, na atualidade, com inúmeros grupos e entidades cujos 
trabalhos comunitários defendem necessariamente alguma intervenção — 
independentemente do caráter ser transformador ou mantenedor — que 
esteja dirigida (seja numa perspectiva curativa e pontual, ou preventiva e 
educativa) aos mais ‘pobres, oprimidos, explorados’, aos que estão 
‘excluídos da sua condição de cidadãos’ (FREITAS, 2005, 2006; GOHN, 
2000; MARTÍN-BARÓ, 1987, 1989; SCHERER-WARREN, 1999; WATTS, 
GRIFFITH & ABDUL-ADIL,1999). Observa-se, também, um deslocamento 
do foco das análises psicossociais, saindo de uma visão totalizadora e 
histórica para uma ênfase em temas ou situações pontuais e focais, 
circunscrevendo a análise a fragmentos ou parcelas dos acontecimentos. 

Diante deste quadro, poder-se-ia dizer, também, que estaria havendo 
uma espécie de substituição dos paradigmas de ação coletiva dos movimentos 
sociais, que existiam nas décadas de 60 e 70 (FREITAS, 2002, 2005; GOHN, 
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2000) por uma espécie de paradigmas da “individualidade” e ações imediatas. 
Poder-se-ia, num primeiro momento pensar, à semelhança de Montero (1994; 
2003) que estaria havendo uma convivência de paradigmas. Entretanto, 
parece-nos que há um “algo” a mais, na atualidade das relações globalizadas 
e bombardeadas por quantidades de informação, que não permitem um 
aprofundamento qualitativo das mesmas. Assim, estaria havendo uma espécie 
de substituição do Paradigma da Ação Coletiva (GOHN, 2000) por uma 
espécie de um Paradigma da “Presentificação da Vida Cotidiana” (FREITAS, 
2005, prelo) em que se instauraria certa “luta (ou competição) polida e 
velada” em que presenciamos o renascimento de propostas e modelos 
antigos, agora à luz do mote, politicamente correto, da “defesa do social” 
como sendo uma condição sine qua non para dizer que os trabalhos são 
‘mais’ comprometidos (FREITAS, 2005, prelo). 

Nesta linha de reflexão, no quadro atual, pode-se dizer, então, que 
nos deparamos com inúmeros projetos de intervenção e ação comunitária, 
que apresentam algumas incoerências e paradoxos. Embora tais trabalhos 
defendam uma melhora na vida das pessoas e manifestem uma preocupação 
com as condições sociais delas, os projetos políticos e os seus 
compromissos efetivos são secundarizados, sobressaindo uma forte 
preocupação para com a quantidade e eficiência das ações pró-cidadania e 
pró-inclusão, como se os resultados e os números pudessem substituir os 
processos de formação, conscientização e participação. Ou seja, como se 
tais resultados ‘eficientes’ pudessem, por si só, ser sinônimos de projetos e 
compromissos políticos, em longo prazo, para a construção de uma 
sociedade mais justa e melhor. 

Que fotografia, então, podemos fazer sobre os trabalhos comunitários 
que têm sido realizados e divulgados em diferentes eventos científico–
profissionais? Que temáticas e preocupações têm guiado a realização destas 
intervenções psicossociais? 

Tendo como referência os trabalhos e práticas em comunidade, 
independentemente de quais sejam suas vertentes teórico–metodológicas, 
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verifica-se que inúmeros cursos (rápidos ou longos, de formação ou não) têm 
sido realizados abordando as seguintes temáticas (LIVRO DE PROGRAMAS, 
II CONGRESSO BRASILEIRO PSICOLOGIA: CIÊNCIA E PROFISSÃO, 
2006): a) Infância, Juventude e Violência sexual e social; Tipos de Ações, 
Penas e Medidas Socioeducativas; Varas da Infância e Juventude, Conselhos 
Tutelares e Políticas Afirmativas e de Cidadania; b) relações no campo da 
saúde; o SUS, os Conselhos Gestores e as Formas de Gestão em Saúde; c) 
diferentes formas de intervenção psicossocial, participação e a gestão 
participativa em: instituições, comunidades, terceiro setor e ONGs; e d) a 
economia solidária, a Terra e as condições/relações de trabalho. 

Já do ponto de vista da prática de intervenção, observa-se uma 
expansão das fronteiras de atuação, assim como uma variedade de temas e 
possibilidades de parceria investigativa/intervenção nos trabalhos 
desenvolvidos. Isto mostra alianças teórico–metodológicas pouco comuns 
nos primórdios da Psicologia e que, hoje, estão tendo uma maior 
visibilidade, aceitação e, principalmente, compreensão da sua necessária 
interconexão. Entre estes temas encontram-se: a) as relações entre 
Comunidade, Escola e Família enfocando; b) as relações entre 
Envelhecimento, Família, Trabalho e qualidade de vida; c) os efeitos da 
precarização das relações de trabalho; d) interfaces entre aspectos 
psicossociais ligados à criança, juventude e família; e) mulher, gênero, 
sexualidade e novas formações familiares; f) relações e impactos da saúde–
doença; g) diferentes formas de violência e discriminações sociais. 

Apesar da amplitude destes temas, que têm sido objeto nos diversos 
trabalhos comunitários, pode-se dizer que surgem três aspectos importantes a 
respeito destas práticas, quais sejam: 1] indicam possibilidades e situações 
para o desenvolvimento do trabalho da psicologia, algumas mais novas e 
incomuns do que outras; 2] estas situações revelam necessidades prementes, 
vividas por diferentes setores da sociedade civil que têm solicitado uma 
participação da psicologia; e 3] indicam os desafios a serem enfrentados 
quanto “ao quê fazer”, seja no encontro de soluções adequadas aos problemas 
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da realidade, seja na formação que deve dirigir-se a estas demandas, 
ultrapassando os modelos tradicionais de formação em psicologia.  

Práticas realizadas e desafios enfrentados 

Em que grandes áreas ou campos de trabalho a ação da psicologia 
poderia estaria acontecendo? Pode-se dizer que os diferentes trabalhos —
seja de um modo pontual e localizado, dirigido à resolução imediata dos 
problemas, seja numa perspectiva mais ampla de buscar planejamentos 
político–comunitários visando a resolução a longo prazo desses 
problemas— abordam e questionam aspectos relativos à Cidadania, aos 
processos de Inclusão e Exclusão, e a uma busca de melhoria na qualidade 
de vida das pessoas. 

E o que estas diversas práticas nos revelam? Num primeiro momento, 
poder-se-ia pensar não haver diferenças significativas entre tais práticas. 
Entretanto, existem sim distinções, seja quanto à maneira distinta de 
encaminhar as ações, seja quanto à forma de explicar os determinantes das 
problemáticas vividas pelas pessoas. 

Assim, ao longo da trajetória da Psicologia Social Comunitária, 
algumas categorias conceituais tornaram-se decisivas para as propostas de 
ação e intervenção comunitárias, como: a) a rede de relações dentro da 
comunidade; b) as lideranças autóctones e os processos psicossociais de 
formação; c) as formas de opressão, discriminação, competição e preconceito 
existentes na rede comunitária e cotidiana; d) as crenças e valores em relação a 
si mesmo, aos outros e às possibilidades de enfrentamento das adversidades; 
e) as formas de coesão, cooperação e conscientização entre os diferentes 
participantes; e f) as diferentes formas de ação (individual e coletiva) e as 
possibilidades de politização da consciência na rede comunitária. 

Pode-se, então, dizer que a Psicologia Social Comunitária se 
diferenciaria em relação às outras práticas em comunidade destacando-se 
três aspectos. Num primeiro, em coerência à sua proposta de transformação 
social, a Psicologia Social Comunitária assume, também, uma ação 
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pedagógico–formativa, já que deve ter um caráter preventivo na perspectiva 
de implementar projetos políticos que resultem em mudanças na vida 
cotidiana das pessoas. Quando os problemas já estão localizados, deve 
também desenvolver ações pontuais e específicas, sem contudo perder a 
perspectiva das possibilidades históricas presentes em um projeto político 
de sociedade. E, por fim, trata-se de um trabalho que necessita ser realizado 
em equipe, inclusive com outros psicólogos que atuam de modo mais 
específico e pontual. Desta forma, pode-se dizer que os trabalhos da 
Psicologia Social Comunitária devem ser dirigidos aos processos de 
conscientização e participação construídos na rede da vida cotidiana e 
comunitária (FREITAS, 2002, 2003b, 2005, prelo). Em cada etapa dos 
trabalhos comunitários, constitui-se como objetivo buscar os liames que se 
estabelecem entre estes processos e a rede de relações na vida cotidiana, de 
tal modo que possam ser fortalecidos os suportes sociais e maximizadas as 
redes de solidariedade, orientados por uma perspectiva mais coletiva de 
existência (FREITAS, 2006). 

Observando-se a ampliação na realização dos trabalhos comunitários, 
em especial a partir dos anos 90, verifica-se que as práticas psicossociais em 
comunidade podem ser agrupadas em três blocos, revelando finalidades que 
as diferenciam: 1) referem-se a programas comunitários novos ou já em 
andamento em um dado lugar, objetivando o fortalecimento da equipe de 
trabalho e/ou possibilidades de intervenção psicossocial naquele espaço; 2) 
referem-se a problemáticas enfrentadas por diferentes setores/grupos, desde 
as ligadas ao suporte e estrutura/equipamentos institucionais (condições de 
moradia, saneamento, transporte, áreas de lazer); passando por questões 
ligadas à violência, desemprego e saúde comunitária; até problemas mais 
pontuais mas com impacto na dinâmica comunitária (alcoolismo, 
relacionamentos, processos psicossociais de solidão e envelhecimento, entre 
outros); e/ou 3) atendem demandas específicas de entidades (sindicais, 
profissionais, gremiais e comunitárias) para problemas pontuais e individuais, 
ou desafios das dinâmicas comunitárias (como as repercussões psicossociais 
da aposentadoria, desemprego, mercado informal, entre outros). 



 

381 

Indagar sobre o ‘papel social e profissional dos psicólogos sociais 
comunitários e sobre os compromissos que deveriam assumir’, continuam 
sendo desafios importantes às intervenções psicossociais em comunidade. 
Estes desafios referem-se a quatro dimensões: à percepção sobre a 
realidade; a o quê fazer no dia a dia do trabalho comunitário; às relações 
estabelecidas e aos impactos produzidos. O primeiro deles refere-se àquilo 
que o profissional consegue detectar em sua prática, que critério utiliza e 
que elemento possui para saber se no caminho mais adequado das propostas 
de ação. Os desafios relativos a ‘o quê fazer’ indicam a necessidade de 
serem explicitadas as dimensões psicossociais presentes nos processos de 
submissão e conformismo, no dia a dia das relações comunitárias. O 
terceiro desafio refere-se ao tipo de relação que se dá entre profissional e 
comunidade e como isto pode afetar a continuidade das práticas 
comunitárias. E, finalmente, os impactos do trabalho e o compromisso 
assumido quando de sua realização constituem-se em desafios 
constantemente renovados e que, inclusive, colaboram para o 
fortalecimento ou enfraquecimento do trabalho comunitário. 

Legado e dívidas da Psicologia Social Comunitária 

Poderíamos, neste momento, pensar em grandes questões que se 
apresentam às práticas em comunidade, dentre as quais ressaltam-se as 
referentes ao tipo de dívidas que nos foram deixadas, e como poderíamos 
saldar os débitos sociopolíticos e epistemológico–éticos durante a 
realização de nossas práticas comunitárias. Isto significa pensar no que os 
séculos passados, e, em especial, o século XX nos deixou de legado. 

Então, que aspectos positivos e que aspectos negativos este legado 
revela? De positivo, temos duas tarefas que constatamos ter nos países do 
Terceiro Mundo. A primeira é que os trabalhos comunitários e a busca de 
soluções dignas só têm sentido se fortalecerem as dinâmicas comunitárias 
dentro de uma perspectiva de libertação e transformação social. A segunda 
tarefa refere-se a “o quê fazer” para voltarmos a construir e fortalecer 
valores fundamentais de convivência humana, numa dimensão digna e 
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solidária, evitando a perda de valores de humanidade, perda esta vista como 
‘natural’ no mundo atual. De negativo, identificam-se armadilhas presentes 
em análises fragmentadas e a históricas sobre as condições reais de vida da 
população, contribuindo para visões naturalizantes sobre as mesmas. 

Diante disto, poder-se-ia dizer que um desafio central colocado, hoje, 
aos trabalhos comunitários, localiza-se em um patamar anterior à própria 
organização e mobilização comunitárias e ao fazer psicossocial. Isto estaria 
indicado na indagação: de acordo com que princípios e valores as pessoas 
agem, se mobilizam e se organizam, para buscarem benefícios coletivos e 
justos a todos em seu cotidiano comunitário? 

Além disto, cabe ressaltar que os trabalhos e práticas comunitárias 
também são trabalhos e programas educativos. Podem adotar desde a 
concepção de uma Educação Crítica e Conscientizadora, como a de Paulo 
Freire e as propostas de politização da consciência, até utilizar aspectos 
instrumentais visando a formação de pessoas para lidarem em seu cotidiano, 
adequadamente, com tarefas simples e complexas. 

Responder a estas considerações e desafios, constitui-se em identificar 
uma grande dívida de nossa prática e profissão para com a nossa sociedade e 
para com a vida. Dentro das dívidas que temos —seja para com a pobreza, o 
desemprego, a precarização das relações e as diferentes formas de 
miserabilidade e violência na vida; seja no enfrentamento das sutis e variadas 
formas de desumanização e rompimento das bases de solidariedade— pode-
se indagar: Em relação a que dívidas podemos —como psicólogos(as) 
comunitários(as)— ter uma ação, de fato, efetiva e comprometida? Em outras 
palavras, qual seria a “nossa parte” frente a estas dívidas e o que poderíamos 
fazer em nossas práticas de intervenção em comunidade?  

Traduzem-se aqui, estes questionamentos em cinco grandes desafios 
que são colocados à Psicologia Social Comunitária Latino-Americana e que 
se referem às ações e intervenções comunitárias, quais sejam: 1] Como 
recuperar e reconstruir redes de convivência mais humanas e solidárias 
entre as pessoas?; 2] Como fazer com que as pessoas voltem a ter um 
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projeto coletivo, em que o “outro social” deixe de ser um potencial 
inimigo?; 3] Como (re)criar um projeto de vida que seja, de fato, 
comunitário nas relações cotidianas?; 4] Como ter projetos que também 
formem e eduquem dentro das diferentes políticas públicas?; e 5] Como 
garantir uma perspectiva de transformação social e politização da 
consciência, quando os projetos e programas estão dirigidos a 
problemáticas fragmentadas da realidade social? 

Hoje, presenciamos uma mudança na expressão das contradições e 
dificuldades que os setores populares vivem, ao lado de um grande 
movimento da sociedade que se mostra preocupada em ajudar. 

Em vários momentos, isto cria a falsa ideia de que melhoraram as 
condições perversas de marginalidade e exploração, já que aumentaram os 
grupos e segmentos da sociedade civil que se envolvem em algum tipo de 
ação pró-cidadania. Infelizmente, não é o fato de haver este aumento da 
“vontade de ajudar” que gera uma diminuição dos problemas concretos, 
eliminando os determinantes dessas situações de opressão e exploração. 

Tendo por base esta exposição, defende-se que o foco —para o qual a 
Psicologia Social Comunitária deve se voltar— refere-se a aspectos 
psicossociais, presentes nas relações cotidianas, que hoje aparecem de 
modo mais sutil e velado, constituindo-se em entraves para os processos de 
participação e conscientização dos atores sociais envolvidos em propostas 
comunitárias. 

Finalizando, poderíamos indicar cinco aspectos relativos às 
contribuições da Psicologia Social Comunitária no cenário dos trabalhos 
comunitários, ao longo de sua trajetória no Brasil e na América Latina, 
quais sejam: 

1] A Psicologia Social Comunitária continua aglutinando trabalhos e 
experiências de campos disciplinares diferentes, como os da Educação 
Popular, os trabalhos da Investigação–Ação–Participante (IAP) com os 
setores do campo e das periferias das grandes cidades (FREITAS, 2002, 



 

384 

2003b, 2005, prelo). Com isto, redimensiona seu papel, também, como um 
trabalho Educativo e Pedagógico. 

2] A Psicologia Social Comunitária dirige-se, fundamentalmente, à 
retomada dos processos psicossociais —conscientização e participação— 
assim como a conceitos como exclusão–inclusão–participação enfocando-
os como categorias dialéticas histórico–socialmente construídas (FREITAS, 
2005, 2006). Reforça-se, assim, a importância das análises macro e 
microssociais para a compreensão dialética da totalidade histórica da vida 
cotidiana. 

3] A Psicologia Social Comunitária dá lugar central à Comunidade 
como foco nas relações e ações comunitárias. Encontramos, pela primeira 
vez, neste campo a Comunidade como categoria central de análise e de 
possibilidades de ação concreta (FREITAS, 2003b, 2005). 

4] Nos trabalhos da Psicologia Social Comunitária, a vida cotidiana 
constitui-se em matéria prima para análise dos processos de conscientização 
e participação. Isto se refere a algumas das proposições em que se vem 
trabalhando, em que há uma preocupação em articular a Vida Cotidiana 
com as diferentes Estratégias de Sobrevivência e Resistência Psicossocial 
(FREITAS, 2003b, 2005, prelo), como forma de compreender as 
possibilidades de avanço e recuo dos trabalhos comunitários. 

5] A Psicologia Social Comunitária defende o fortalecimento de redes 
de solidariedade, para que possa ser construído um projeto de sociedade 
digna e justa (FREITAS, 2005, 2006, prelo). Revela-se, então, a faceta da 
Educação Cidadã e Comunitária nos trabalhos de intervenção, em que a 
participação guia-se pelo sentimento de indignação diante da injustiça. 

Desta forma, tendo em vista estas preocupações e compromissos 
apontados como inerentes à trajetória da Psicologia Social Comunitária, 
talvez possamos começar a diminuir o legado de dívidas que também, foi 
deixado à nossa profissão. 
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