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Práxis e ética na psicologia social comunitária: possibilidades de 
transformação social na vida cotidiana1 

Maria de Fatima Quintal de Freitas2 

Adentrar no terreno da discussão sobre Ética e Paradigmas na relação 
com a Prática dos profissionais de psicologia, exige, em nossa perspectiva, 
que consideremos três dimensões intrinsecamente relacionadas. A dimensão 
ontológica, através da qual torna-se possível identificar os conteúdos das 
concepções sobre Sociedade e sobre Homem, presentes nos diferentes tipos 
de práticas realizadas. A dimensão epistemológica que nos remete a uma 
análise sobre a natureza da relação de conhecimento produzida e, 
consequentemente, sobre o tipo de implicação entre profissional e 
comunidade. E, a dimensão da práxis, como uma resultante do 
entrecruzamento das duas anteriores, em que torna-se possível analisar os 
impactos sociais e psicossociais do trabalho desenvolvido.  

Assim, para a proposta aqui formulada, pretende-se tecer algumas 
considerações sobre a Psicologia Social Comunitária, na perspectiva de 
uma práxis comprometida com a construção de relações cotidianas mais 
justas e dignas (Montero, 1994 a, 2000; Martín-Baró, 1989; Freitas, 1998b). 
Se pretendermos, hoje, pensar sobre as possibilidades de ação e de 
abrangência deste campo, como parte de uma reflexão sobre práxis e 
paradigmas, torna-se importante identificarmos os avanços obtidos e as 
dificuldades enfrentadas. Em outras palavras, ao enfrentarmos o debate a 
respeito da relação entre que conhecimentos socialmente relevantes temos 
produzido? versus que tipo de compromisso temos assumido e que alianças 
temos estabelecido? poderemos fazer um balanço sobre: a) os avanços das 
práticas psicossociais em comunidade na ótica dos setores envolvidos e da 
própria psicologia; b) o grau de ineditismo ou de conservadorismo das 
mesmas, e c) as lacunas existentes no processo de formação de profissionais 
para trabalharem nesse campo. Em decorrência, pretende-se, também, tecer 

                                                 
1 Trabalho apresentado na Mesa Redonda “Psicologia Política: Paradigmas e Práxis” durante 
o IX Encontro da Regional SUL da Abrapso, acontecido em novembro de 2002, na 
UNIVALI/SC. 
2 Professora do Programa de Pós-Graduação em Educação e em Psicologia Universidade 
Federal do Paraná. 
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algumas considerações sobre as aproximações necessárias entre campos 
disciplinares que podem se complementar, tanto na dimensão paradigmática 
como epistemológica. Este é o caso das Psicologias Política e Social 
Comunitária, da Pesquisa Participante e dos Movimentos Sociais, cuja 
intersecção pode gerar subprodutos para a dimensão da práxis, em termos 
de contribuir para o processo de formação de quadros para atuarem junto às 
políticas públicas (Freitas, 2001b; Sandoval, 2000; Scherer-Warren, 1999; 
Jacobi, 1989).  

Desafios para a construção de um campo teórico e profissional  

Após quase quatro décadas de trabalhos comunitários, desenvolvidos 
por profissionais de psicologia, devemos, então, nos perguntar: que avanços 
temos conseguido? e, houve mudanças, ao longo deste tempo? Inúmeros 
são os trabalhos que passaram a ser desenvolvidos, em especial ao longo 
dos anos da última década do século XX. Acompanhando uma dinâmica 
acontecida dentro dos movimentos sociais, vamos encontrando em 
diferentes lugares e em relação às mais variadas temáticas, diversos 
trabalhos comunitários realizados (Montero, 1994b; Freitas, 2000a, 2000b).  

Podemos, então, nos indagar sobre os aspectos teóricos e conceituais 
que seriam necessários para que, de fato, possamos ter uma compreensão 
razoavelmente consensual sobre o que é e o que não é psicologia 
comunitária. E — aprofundando estas preocupações — que relações 
epistemológicas, teóricas e políticas deveriam existir entre os processos de 
intervenção psicossocial e as dinâmicas comunitárias para caracterizar esse 
tipo de prática?  

Estes questionamentos nos remetem à necessidade de uma análise 
criteriosa sobre as diferentes conceituações e compreensões sobre o que é 
Psicologia Social Comunitária (Montero, 1994b, 2000; Freitas, 1998a). 
Existiu ou existe tal consenso de definição e conceituação ao longo da 
trajetória de construção deste campo? Que elementos poderiam explicar tais 
consensos ou diferenciações e o que isto implicaria em termos de 
consistência para este campo que vem se fortalecendo?  

Podemos dizer que, hoje, temos uma gama significativa de práticas 
psicossociais em comunidade, indicando uma grande variedade de atuações, 
trabalhos e perspectivas epistemológicas (Gohn, 1987; Landim, 1998; 
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Montero, 1994a; Freitas, 2000b). Tratam-se de práticas de intervenção ou 
atuação psicológica/psicossocial com características distintivas:  

a. Dirigem-se aos mais diversos segmentos da população (como bairros; 
cortiços; favelas; mangues; alagados; diferentes grupos populares, civis, 
religiosos; diversos movimentos populares; segmentos ou setores de 
entidades civis, profissionais, comunitárias; comissões e/ou fóruns em 
educação, saúde, direitos humanos; entre outros);  

b. Localizam o objeto de investigação e/ou ação dentro de um enquadre 
teórico diversificado (indo do individual, passando pelo familiar, por 
pequenos grupos, até organizações e movimentos comunitários e/ou 
populares de dimensões maiores);  

c. Selecionam algum tema como central e prioritário em suas proposições 
(provenientes da área da saúde, educação, trabalho; relações 
comunitárias e organizativas; direitos humanos, violência e cidadania; 
formação profissional; qualidade de vida; relações de exclusão e 
inclusão social; emprego, desemprego e falta de perspectiva de vida, 
entre outros),  

d. Empregam aportes teórico-metodológicos diferentes e, em algumas 
ocasiões, antagônicos entre si (podem se distribuir em um continuun em 
que em um dos pólos há a adoção de referenciais mais objetivistas, 
quantitativos e supostamente imparciais, e no outro extremo há, 
somente, a adoção de perspectivas analíticas qualitativas e participativas, 
excluindo qualquer tipo de recurso e/ou material quantitativo);  

e. Estabelecem um tipo de relação de conhecimento entre o profissional e a 
comunidade que imprime rumos para o trabalho desenvolvido (o foco da 
decisão recai em um dos pólos da relação ou na síntese de ambos).  

Assim, hoje, talvez fosse mais adequado nos referirmos a esse tipo de 
prática no plural, uma vez que há várias psicologias (sociais) comunitárias, 
e não apenas uma, e muito menos consensuais entre si, para não dizermos 
tendo concepções de homem e de sociedade, muitas vezes, díspares e 
antagônicas entre si.  

Desta pluralidade de psicologias comunitárias depreende-se, também, 
um fenômeno interessante. Quando há 20 ou 30 anos, as práticas em 
comunidade eram pouco reconhecidas e identificadas como podendo ser do 
âmbito da psicologia, poucos eram os profissionais que gostariam, ou até 
mesmo buscavam ser incluídos neste campo. Com relação aos trabalhos que 
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eram desenvolvidos àquela época poderíamos dizer que apresentavam uma 
similitude e proximidade maiores do que hoje, visto que haviam alguns 
eixos comuns em sua realização. Eram trabalhos que tinham grandes 
influências e recebiam orientações provenientes dos aportes teóricos e 
metodológicos derivados de: da Educação Popular e da Alfabetização de 
Adultos acontecida nos chamados países do Terceiro Mundo, como os 
trabalhos de Paulo Freire; das estratégias de trabalho com camponeses e 
suas organizações comunitárias, dentro de uma concepção participativa 
como os derivados da Sociologia Rural e de Orlando Fals Borda; e, das 
concepções de Homem, História e Sociedade oriundas do campo Marxiano 
(Flores Osório & Gómez Jasso, 1999; Freitas, 2000b; Montero, 1996b; 
Martín-Baró, 1987, 1989).  

Hoje, por outro lado, temos um movimento diferente com algumas 
características. Saímos de uma certa singularidade, presente há décadas, no 
que seria o trabalho psicológico em comunidade para uma grande 
pluralidade de práticas psicossociais em comunidade. Isto indica que 
diferentes abordagens teórico-metodológicas colocam como seu objeto de 
estudo o campo comunitário. Aqui, de imediato, já aparece uma primeira 
razão para a não concordância sobre o que define psicologia comunitária: 
encontra-se uma sinonímia de forma — todos empregam o termo 
comunitário ou seus correlatos; mas seu conteúdo, limites e características 
não têm uma base consensual.  

Além disto, acredita-se que esta pluralidade deva ser analisada com 
seriedade e coragem, para que se possa saber se trata ou não de uma 
reedição de modelos psicológicos, anteriores e tradicionais, aplicados a 
novos contextos para os quais os psicólogos, na sua origem como ciência, 
não eram preparados. Em outras palavras, em algumas situações nos 
defrontamos com práticas psicológicas — tradicionais, com foco 
individualista e psicologizante — que acontecem junto a setores da 
população, antes distantes da psicologia, e em lugares nos quais o trabalho 
psicológico não ocorria. Somente isto não dá um caráter distinto e nem 
inédito à prática psicossocial. Hoje temos inúmeros trabalhos em Conselhos 
Tutelares, em Fóruns da Educação e da Saúde; em diversas instituições 
asilares, em ONGs, em sindicatos, em atividades junto aos portadores do 
HIV e de diferentes deficiências, junto ao MST e diferentes grupos e 
movimentos populares, entre outros. Como já dito, em outras ocasiões, por 
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vários pesquisadores (Montero, 1994 a, 1994b, 2000; Freitas, 1998 a, 
2000b, prelo; Yamamoto, 2000) — a proximidade às questões sociais e aos 
setores desfavorecidos, por si só, não garante uma mudança paradigmática e 
nem práxica do trabalho. Por outro lado, a reedição desta discussão, em 
especial, nos novos momentos político-sociais em que estamos a viver, 
depois que tomou posse um governo de origem popular, recoloca-nos o 
problema de ser necessária uma análise profunda a respeito das 
repercussões psicossociais, organizativas e políticas, para a comunidade, de 
serem desenvolvidos trabalhos preventivos versus trabalhos curativos, 
assim como aponta para a necessidade de serem identificados critérios para 
esta demarcação e escolha, de acordo com a situação a ser enfrentada 
(Lozada, 1999; Sandoval, 1994).  

Apesar desta variedade de características, cujo cruzamento tece um 
leque imenso de possibilidades de trabalhos, podemos nos indagar se 
haveria algo de comum entre trabalhos tão diversos. A resposta seria 
afirmativa. Apesar da variabilidade das práticas e propostas de trabalhos 
podemos dizer que algo aproxima estes trabalhos, ou pelo menos estabelece 
algum tipo de liame entre eles, em especial a partir da década de 1990. Um 
elemento comum localiza-se no fato de que são trabalhos coletivos, com as 
mais diferentes perspectivas. Tratam-se de práticas realizadas junto a 
grupos e entidades comunitárias, a ONGs, sindicatos, Conselhos e 
conselheiros, entre outros. São trabalhos que, para sua realização, 
necessitam que o profissional saia do espaço tradicional e passe a se 
incorporar nos espaços e nas dinâmicas em que essas pessoas vivem ou 
atuam; além de também serem práticas dirigidas a grupos e relações 
coletivas e grupais (Freitas, 2001b).  

Além disso, um aspecto positivo, a se ressaltar, refere-se ao fato de 
que passa a ser impensável desenvolver qualquer tipo de trabalho em 
psicologia que não leve em conta as problemáticas que assolam a maioria 
de nossa gente. Contudo, isto por si só não garante nem o aumento da 
participação e conscientização da população, em seus próprios processos 
cotidianos de sobrevivência e de melhoria de vida, e nem que o profissional 
de psicologia se identifique com tal empreitada ou considere que isto 
também seja de sua responsabilidade. Mesmo assim, esta proximidade ao 
cenário e à dinâmica sociais, como sendo uma dimensão que tem se 
mostrado frequente nos diferentes trabalhos desenvolvidos dentro e fora da 
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academia, na área de comunitária, tem uma peculiar importância ao indicar 
duas situações cruciais. Uma, em que estampa para a psicologia 
comunitária e seus profissionais a necessidade de que conheçam as políticas 
públicas onde se inserem para que seus trabalhos possam apresentar 
coerências científicas e políticas. A outra situação aponta lacunas e 
deficiências no processo de formação dos quadros para esta área, em termos 
de domínio teórico e metodológico necessários, e de análise sobre as 
repercussões psicossociais das políticas públicas que permeiam as relações 
comunitárias cotidianas.  

Dimensões intrínsecas à Psicologia Social Comunitária  

A história da Psicologia Social Comunitária, no Brasil e na América 
Latina, permite que hoje tenhamos uma certa clareza quanto à compreensão 
do que a delimitaria como uma prática específica e com características 
próprias. 

Necessariamente trata-se de um tipo de trabalho que vai para além da 
investigação, do estudo ou da análise teórica, como mecanismos essenciais 
em si. Estes são fundamentais e imprescindíveis, mas não completam a 
finalidade da psicologia social comunitária como prática, como 
conhecimento e como possibilidade de mudança. O outro pilar, também 
imprescindível, é o da intervenção ou ação psicossocial nas relações do 
cotidiano, entendida como uma forma de ação em que os agentes (internos e 
externos) se implicam numa relação partícipe e partilhada quanto à 
problematização da realidade e à elaboração de alternativas a serem 
implementadas, através de processos de formação e capacitação de 
lideranças e agentes comunitários, entre outras estratégias que têm se 
mostrado relevante (Freitas, 2001b; Montero, 1994 a, 2000).  

Derivado disto, encontramos as origens teóricas e metodológicas que 
têm sustentado a realização destes trabalhos. As bases conceituais derivadas 
do campo Marxiano, da Sociologia Rural Crítica e da Psicologia 
Latinoamericana da Libertação orientam estas práticas, cujas estratégias 
metodológicas ancoram-se nos trabalhos da Educação Popular e de Adultos, 
dentro de uma Filosofia de Paulo Freire, assim como as práticas de Pesquisa 
Participante (ou investigação-ação-participante) e Pesquisa Ação, presentes 
nos trabalhos com os camponeses, como os movimentos sociais e populares 
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das décadas de 60 e 70 no continente latino-americano, durante os períodos 
de ditadura militar (Freitas, 2000 b; Sandoval, 2000; Iglesias, 1993).  

Após o período das dificuldades decorrentes da implementação de 
trabalhos dessa natureza, hoje, pode-se identificar, com uma certa clareza, 
uma dimensão intrínseca à filosofia e aos compromissos deste trabalho 
como tendo, inclusive, o status de categoria conceitual. Trata-se da 
dimensão sócio-histórica do homem, colocando-o como ator social e, 
também, à comunidade, como elementos centrais das relações comunitárias. 
Assim, a comunidade, através de tais trabalhos, ao longo destas últimas 
décadas, passa a ser vista como um ator social da própria história e 
trajetória, e cuja compreensão psicossocial torna-se decisiva para os 
avanços dos processos de participação e de conscientização (Freitas, prelo).  

Coerências e incoerências entre prática e compromisso  

Analisando-se as implicações psicossociais para a vida cotidiana dos 
trabalhadores comunitários envolvidos — profissionais e população — e 
para o próprio trabalho deparamo-nos com dois elementos que estão 
presentes e são intrínsecos à própria dinâmica do trabalho comunitário. Um 
deles liga-se à detecção e compreensão da dimensão sócio-política da ação 
humana e às repercussões psicossociais que tal ação passa a ter, seja para o 
psicólogo comunitário, seja para a comunidade (Freitas, 2001a; Montero, 
2000). Trata-se de falar dos significados que a prática do trabalho, a cada 
etapa, tem para cada um dos atores envolvidos. Isto pode ajudar a entender 
os porquês de alguns avanços e retrocessos, mesmo quando parece que o 
trabalho já não possui mais nenhum impedimento para sua boa realização. 
O outro aspecto aponta para a natureza de comprometimento político e 
social do trabalho de intervenção psicossocial (Freitas, prelo). Isto nos 
remete a identificar que impactos e retornos este tipo de prática tem 
produzido e para que setores da população e dos participantes. Ao mesmo 
tempo, intentar responder a isto permite que se identifiquem dificuldades 
para esta consecução, assim como possíveis lacunas no processo de 
formação dos profissionais.  

Voltamos à questão sobre se o que estamos fazendo em nossas 
práticas comunitárias traz impactos sociais relevantes e que postura 
profissional temos para obter isto?  

107 
 

Ou seja, será que em qualquer tipo de postura e concepção 
epistemológica seria possível obtermos os mesmos impactos? Ou, em 
outras palavras, qualquer recorte epistemológico e qualquer visão 
ontológica nos levariam aos mesmos impactos psicossociais na vida 
cotidiana? Embora este não seja o objetivo, aqui, esta consideração nos leva 
a enfrentar uma questão, sempre presente, que se refere à prática 
profissional, vista como ciência e produtora de conhecimentos, e concebida 
como profissão, no sentido de formadora de novos quadros para atuarem 
junto aos problemas sociais.  

Retomamos, assim, aos desafios presentes nas três dimensões, 
indicadas ao início deste trabalho, e intimamente imbricadas quando do 
desenvolvimento das práticas em comunidade. Aquelas relativas ao tipo de 
práxis que é construído nos trabalhos comunitários, em termos de serem 
produzidos determinados impactos psicossociais na vida cotidiana das 
pessoas, implicando-as em processos de politização de sua consciência e de 
participação coletiva voltados para os interesses comuns (Sandoval, 2000; 
Freitas, prelo). Em outras palavras, trata-se de indagar sobre os resultados 
que temos conseguido, pontuais e a o longo prazo, e sobre que condições 
objetivas e subjetivas são necessárias para que as pessoas dêem 
continuidade ao seu processo de envolvimento e participação comunitárias. 
Os desafios da segunda e terceira dimensão referem-se às condições 
necessárias — seja em termos de realidade na qual se trabalha, seja em 
termos de formação epistemológica recebida — para que sejam produzidos 
e sistematizados conhecimentos a respeito do que seja considerado como 
comunitário, como psicológico e como uma relação psicossocial necessária 
entre os dois, conhecimentos esses que refletem o tipo de concepção a 
respeito do homem e da sociedade.  

Tais desafios têm sido enfrentados ao longo dos inúmeros trabalhos 
que têm sido desenvolvidos, com os mais diversos matizes epistemológicos. 
Todavia, em todos eles tem se observado que o papel da Psicologia Social 
Comunitária tem sido o de educar e o de politizar. Educar nas relações 
concretas cotidianas e com um forte compromisso coletivo: por isto que as 
formas de ação comunitária presentes, por exemplo, nos trabalhos da 
educação popular e da pesquisa participante têm se revelado como 
imprescindíveis. A outra faceta do trabalho educativo, típico nas práticas 
psicossociais em comunidade, está na apreensão e construção de uma vida 
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cotidiana fundamentada em valores de solidariedade, dignidade e justiça, 
com tolerância zero para os preconceitos e formas estigmatizadoras entre as 
pessoas. O papel de politizar refere-se às diferentes possibilidades de ação 
cotidiana que passam a ser incorporadas, não apenas em sua 
instrumentalidade, mas em seus significados psicossociais como catalisadores 
dos processos de conscientização para cada ator envolvido. Torna-se, então, 
imprescindível à psicologia social comunitária, nesta sua face ta da 
politização da consciência, a tarefa de construir sujeitos coletivos como 
atores da transformação social, forjada, desde já, nas relações cotidianas 
imediatas.  

E, finalizando, gostaria de propor o desmonte de alguns mitos e 
maniqueísmos que acabam por criar armadilhas para possíveis demarcações 
entre as diversas práticas psicossociais em comunidade. Inegavelmente há 
uma grande contribuição para a relação Psicologia e Comunidade o fato de 
terem aumentado os projetos com temáticas sociais, mesmo que tenham 
diferentes epistemologias e concepções acerca da relação homem e 
sociedade, assim como impliquem em diversas propostas de resolução e 
enfrentamento de tais problemas.  

Entretanto, considera-se que há, no mínimo, dois cuidados a serem 
tomados. O primeiro é que se deve evitar posturas que pretendam 
transformar todas as formas de ação, em contextos diferentes dos 
tradicionais, em práticas da psicologia comunitária. Fazer isto, no mínimo 
indica uma atitude simplista e subestimadora das diferenças e das 
especificidades das outras áreas, tão necessárias à compreensão do homem. 
O outro é que só haveria valor e importância em trabalhos com forte 
comprometimento social e político, simplesmente porque estariam a tratar 
de temáticas sociais. Há aqui uma delicada armadilha, visto que não é o 
cognome social, e nem temas ou objetos ligados a populações e setores 
desprivilegiados, que faz e garante com que o trabalho a ser realizado tenha 
um claro compromisso em prol da defesa dos direitos e da dignidade das 
pessoas. Por outro lado, também não é o fato do trabalho realizado ser 
dirigido a outros setores ou estratos da sociedade , que não sejam excluídos 
ou desprivilegiados, que lhe retira o caráter de implicação com a construção 
de uma vida solidária e mais justa. Tanto em um caso, quanto em outro, há 
ainda que se considerar que deveria haver aquilo que estamos a denominar 
de compromisso intrínseco. Em outras palavras, seja trabalhando com 
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temáticas sociais altamente críticas, emergenciais e relevantes; seja 
trabalhando com outras dimensões cujas repercussões possam não ser 
diretamente captáveis, deve haver uma responsabilidade para com as 
possibilidades de produção de conhecimentos que façam avançar, melhorar e 
serem resolvidos aqueles problemas para os quais o profissional se debruçou.  

Isto, em verdade, exige que sejam produzidos avanços no campo das 
produções científicas sobre o que se considera como comunitário e 
psicossocial no âmbito comunitário.  

Estes parecem ser desafios que se apresentam ao processo de 
formação de novos quadros, nem sempre muito perceptíveis, e que podem 
nos colocar em contendas desnecessárias e pouco inteligentes para a área, 
para a psicologia e para a própria comunidade. Como vencer isto durante o 
processo de formação passa, então, a ser um grande desafio, que, no 
mínimo, exige que possamos garantir um bom aprendizado e domínio em 
análises consequentes sobre a realidade social, conjugando ao mesmo 
tempo o verbo da teoria e o da metodologia coerentemente construídas e em 
consonância ao objeto recortado pelo olhar epistemológico do trabalhador 
comunitário, sem deixar de, necessariamente, se implicar com a ética da 
vida cotidiana.  
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