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RESUMO 

 

O presente artigo trata-se de um relato de experiência de Prática Acompanhada em 

Psicologia Social Comunitária, do componente curricular do Curso de Psicologia da 

Universidade Comunitária da Região de Chapecó (UNOCHAPECÓ), do campus de São 

Lourenço do Oeste (SC), desenvolvida no âmbito da saúde pública em um grupo fisioterapêutico 

ligado à instituição Unidade Básica de Saúde (UBS), de um município do Oeste de Santa 

Catarina. O artigo irá explanar sobre a promoção de saúde social e psicológica nos 

relacionamentos interpessoais entre os participantes do grupo fisioterapêutico. Esse grupo de 

atividades de fisioterapia é composto de pessoas que possuem problemas lombares, incorreções 

posturais, dores de coluna, cervicais e de braço. Neste sentido, a intervenção pautou-se na 

promoção de um maior engajamento, envolvimento e interação interpessoal entre os 

participantes do grupo. Este trabalho possibilitará ao leitor uma visão acerca da construção de 

conhecimento e de experiência em Prática Acompanhada em Psicologia Social Comunitária no 
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trabalho psicoterapêutico de grupo, do 6º semestre do referido curso de graduação da 

UNOCHAPECÓ, no campus de São Lourenço do Oeste. 

 

Palavras-chave: psicologia social comunitária, atividades de fisioterapia, saúde integral, 

relacionamentos interpessoais. 

 

 

1. INTRODUÇÃO  

 

 Para que haja compreensão do sentido da ação do homem, é preciso concebê-la, sua ação, 

como atrelada a um processo de desenvolvimento histórico, onde existe um passado e um futuro, 

avaliando dentro de um contexto circunstancial onde se produziu. Nesta perspectiva, o saber 

psicológico se concretiza em conhecer a subjetividade humana nas atividades profissionais, 

implicando na construção de uma prática profissional com compromisso em desenvolver a 

crítica sobre a realidade na qual atua e constituir os objetivos e práticas a partir deste contexto 

para a sua intervenção (LIEBESNY; MORTARA, 2003).  

O objetivo geral desta intervenção psicológica consistiu em promover saúde social e 

psicológica nos relacionamentos interpessoais entre os participantes de um grupo de atividades 

em fisioterapia da UBS. Os objetivos específicos foram: caracterizar a saúde e a qualidade de 

vida social e psicológica nas relações interpessoais; analisar a relação saúde-trabalho neste 

contexto e proporcionar uma visão integralizadora de saúde que seja significativa para os 

participantes em sua realidade; criar momentos de integração e de envolvimento relacional 

afetivo entre os participantes para desenvolver e fortalecer o sentimento de pertencimento ao 

grupo terapêutico; promover o empoderamento nas relações entre os participantes do grupo, 

realizar uma pesquisa acerca da diminuição do uso de medicamentos entre os participantes, e 

analisar, por meio da consulta de dados dos documentos da ATA de cada encontro, o índice de 

frequência dos participantes nas atividades do grupo. 

 Conforme dados de uma pesquisa realizada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (SANTIAN et al, 2013), em um município do Oeste Catarinense, 59,4% de sua 

população vivem na área rural e desempenham atividades laborais que exigem grande esforço 

físico e que, muitas vezes, são classificadas como determinantes de risco no desenvolvimento ou 

no agravamento de dores de coluna e problemas lombares. Deste modo, compreende-se que, 

tanto aspectos psicológicos e psicossociais como aspectos físicos e somáticos, afetam-se 

mutuamente determinando a saúde-doença do sujeito. Pois, no caso de usuários que possuem 

dores de coluna, problemas lombares, cervicais, de braço, perna e mão, quando diante de uma 

https://www.facebook.com/psicologia.pt


www.psicologia.pt 

ISSN 1646-6977 
Documento produzido em 20.12.2014 

 

Marciano Dionei Pontel, Gabriella Suzana Lorenzon 

Maffioletti ,Patrícia Santian 

3 Siga-nos em  
facebook.com/psicologia.pt   

 

situação de dor frequente e com tentativas frustradas de adaptar-se a esta nova realidade, o 

sujeito pode se ver sem rumo, excluir-se do convívio social, ocorrendo uma diminuição da 

autoestima e se comportando de modo mais agressivo ou irritado. Esses fatores trazem como 

consequência reações de estresse, o que, por sua vez, aumenta a tensão muscular e as dores 

(FERRO, 2013 apud SANTIAN et al, 2013).  

 Essas dores de coluna e lombalgias podem afetar significativamente a qualidade de vida 

dos sujeitos, resultando que aspectos importantes da vida sejam negligenciados. Momentos em 

que são dedicados à convivência familiar, aos amigos e a si próprio se tornam escassos e com 

menor prazer, o que pode aumentar o estado de agravamento dessas dores. Em vista disso, esses 

sujeitos passam a frequentar atividades de fisioterapia de grupo. Porém, percebe-se que não basta 

apenas frequentar um grupo fisioterapêutico, é preciso que haja envolvimento relacional e 

integração entre os participantes. Por outro lado, muitos usuários expressavam, também, uma 

necessidade pessoal de serem atendidos na clínica, de modo a ter uma atenção mais individual e 

especial. Neste sentido, o envolvimento e a integração grupal permitiu que os participantes 

criassem redes de apoio social e obtivessem empoderamento por meio das trocas de saberes e 

compartilhamentos de vivências cotidianas. 

 Assim, a intervenção compreendeu o período aproximado de dois meses, com um total de 

nove encontros, cerca de um encontro por semana, no período de 19 de agosto a 02 de dezembro, 

com carga horária de oito horas semanais, sendo quatro horas de Prática realizada nas segundas-

feiras, das 13:30h as 17:30h, e quatro horas de orientação acadêmica, realizada nas terças-feiras, 

das 19h as 22:30h. Foram realizados diálogos, conversas, dinâmicas, vivências, atividades, 

propostas e, incluindo, aplicação de questionário entre os participantes, cujas ações estão 

descritas no decorrer deste relatório. O local em que desenvolveu-se as ações e atividades de 

intervenção psicológica foi o salão de um clube comunitário, situado próximo à UBS, no Centro 

de um município do Oeste de Santa Catarina.   

 A seguir, apresentam-se os fundamentos teórico-práticos da psicologia social comunitária, 

onde abordará a psicologia social comunitária enquanto área de atuação profissional, os 

problemas frequentes outrora evidenciados no contexto municipal e no grupo fisioterapêutico e a 

promoção integral em saúde, a comunidade e a relação saúde-trabalho. Seguindo, será enfatizada 

a descrição, metodologia e análise das atividades desenvolvidas, abordando o método utilizado, a 

descrição e desenvolvimento das atividades e a análise destas ações. Por fim, abordam-se as 

considerações finais deste trabalho. 
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2. FUNDAMENTOS TEÓRICO-PRÁTICOS DA PSICOLOGIA SOCIAL 

COMUNITÁRIA  

 

2.1 Psicologia Social Comunitária 

Conforme Góis (1993 apud NEVES, 1998, p. 241), a Psicologia Social Comunitária é: 

 

[...] uma área da psicologia social que estuda a atividade do psiquismo decorrente do 

modo de vida do lugar/comunidade; estuda o sistema de relações e representações, 

identidade, níveis de consciência, identificação e pertinência dos indivíduos ao 

lugar/comunidade e aos grupos comunitários. Visa ao desenvolvimento da consciência 

dos moradores como sujeitos históricos e comunitários [isto é, inseridos em uma 

comunidade ou contexto], através de um esforço interdisciplinar que perpassa o 

desenvolvimento dos grupos e da comunidade. [...] Seu problema central é a 

transformação do indivíduo em sujeito. 

 

Nesta perspectiva, a inserção institucional da Psicologia Social Comunitária baseia-se no 

pressuposto de que o ser humano é construído sócio-historicamente e, concomitantemente, 

constrói concepções sobre si mesmo, sobre os outros e sobre o contexto social. Com isso, a 

Psicologia Social Comunitária opera com o alicerce teórico da psicologia social crítica e busca 

compreender, assim, a constituição da subjetividade do ser humano e a implicação com sua 

comunidade em que está inserido (NEVES, 1998). Lane (1992 apud NEVES, 1998, p. 242) 

enfatiza que o grupo “é condição fundamental para o desenvolvimento da consciência, no qual 

um membro se descobre no outro, espalhando-se conjuntamente. Nesta atitude reflexa (de 

espelho) e reflexiva, descobrir-se não resulta apenas de um discurso, mas de uma prática 

conjunta”.  

Desta forma, compete ao profissional de psicologia social comunitária trabalhar em 

construir uma consciência crítica, desenvolver uma identidade coletiva e promover a autonomia 

e uma realidade baseada na justiça social. De acordo com Montero (2003 apud MOITINHO; 

CASTRO-SILVA, 2013), o trabalho psicoterapêutico comunitário visa fortalecer a autonomia e 

o empoderamento dos sujeitos que formam determinada comunidade. Em função disso, é 

necessário que esse empoderamento tenha um enfoque na comunidade e, não, como um fator 

derivado de fora deste coletivo. Ou seja, esse empoderamento comunitário é consequência deste 

contexto sociocultural. Desta forma, a atividade e a participação social neste meio são aspectos 

cruciais para se concretizar as transformações desejadas, o que, por sua vez, requer o 

desenvolvimento de processos de fortalecimento entre os sujeitos que integram tal comunidade.  

Neste sentido, esse fortalecimento entre os sujeitos da comunidade é definido, segundo 

Moitinho e Castro-Silva (2013), como:  
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[...] o processo mediante o qual os membros de uma comunidade desenvolvem 

conjuntamente capacidades e recursos para controlar sua situação de vida, atuando de 

maneira comprometida, consciente e crítica, para alcançar a transformação ao seu redor, 

conforme suas necessidades e aspirações, transformando ao mesmo tempo a si mesma 

(MOITINHO; CASTRO-SILVA, 2013, p. 96). 

 

Os autores acima, desta forma, afirmam que as instituições são locais privilegiados de 

atuação comunitária e de desenvolvimento da autonomia e participação dos sujeitos na 

sociedade. Para Castells (1999), na atualidade, vivemos em uma sociedade cuja característica 

principal assinalada é o avanço tecnológico expressado por meio do capitalismo que, assim como 

traz inovações e esperanças, simultaneamente traz ansiedade e angústia em nosso cotidiano. Com 

essa tensão entre as tendências sociais, percebe-se uma necessidade de valorização da cultura 

local e das expressões culturais e a importância em promoção da autonomia dos sujeitos por 

meio das relações que busca-se desenvolver em nossa sociedade, a começar pelas próprias 

instituições. 

Campos (1996), nesta perspectiva, fala que as instituições constituem vias de interação 

entre os sujeitos e de acesso às comunidades, considerando que as comunidades são entendidas 

como aspectos organizados de modo funcional dentro de um sistema interdependente e 

permanentemente mutável, onde está presente a divisão de trabalho, a concentração de sujeitos 

em instituições e a especialização em/de atividades. Isto é, apresentando-se como meio de 

mediação entre os sujeitos e o sistema social. 

Segundo Campos (1996), instituição trata-se de uma nominação usada para referir-se, 

substancialmente, tudo aquilo que faz parte do social e que se estabelece no sistema social, 

reconhecidamente por todos os sujeitos da sociedade. Em resumo, instituição seria tudo o que se 

institui e que possui reconhecimento entre os sujeitos como materializado na vida social. 

 

As diversas experiências comunitárias vêm apontando para a importância do grupo 

como condição, por um lado, para o conhecimento da realidade comum, para a auto-

reflexão e, por outro, para a ação conjunta e organizada. [...] Quando se procura resgatar 

a subjetividade, esta implica necessariamente em identidade, categoria que leva ao 

conhecimento da singularidade do indivíduo que se exprime em termos afetivos, 

motivacionais, através das relações com os outros – ou seja, na vida grupal (CAMPOS, 

1996, p. 31). 

 

Diante disso, compreende-se que, conforme Paiva (2002), as instituições e organizações 

comunitárias podem, nesta intermediação, construir um novo significado para a dor e o 
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sofrimento dos sujeitos e suas implicações sociais, a espécime, metaforizando, de um laboratório 

cuja finalidade é o empoderamento e emancipação psicossocial entre os sujeitos. Assim, 

identifica-se a opressão vivenciada e transforma-se em participação social em prol de um 

objetivo e identidade comum entre todos os seus integrantes. Desta maneira, o psicólogo 

transforma a realidade de forma intencional, como resultado dos conhecimentos teóricos e 

técnicos e do projeto político que se propõe a concretizar, a partir da demanda e das condições e 

necessidades sociais, com caráter ético (LIEBESNY; MORTARA, 2003). 

 

2.2 Promoção Integral de Saúde: a comunidade e a relação saúde-trabalho 

 O tema da saúde tem sido abordado com frequência na atualidade e, em grande parte das 

ocasiões, este conceito inclui uma diversidade de práticas e visões de mundo geralmente 

conflitantes entre si. Mas, afinal, questiona-se: que tipo de saúde pretende-se promover?  

 Na concepção da Organização Mundial da Saúde (OMS), na Conferência de Alma Ata em 

78, a saúde foi definida como sendo o “completo bem-estar físico, mental e social” (apud 

ROTOLO; ZURBA, 2011, p. 124), um ideal um tanto utópico e distante para qualquer sujeito. 

Enquanto isso, o conceito ampliado de saúde, elaborado na construção do Sistema Único de 

Saúde (SUS), compreende os denominados “determinantes de saúde”, que consistem nas 

próprias condições de vida da população que podem garantir o maior bem-estar físico, social e 

psíquico possível. Ou seja, não se reduzindo a um estado de ausência total de doenças, mas, sim, 

baseando-se na caracterização social do conceito de saúde. 

 Compreende-se, portanto, que o processo saúde-doença é determinado socialmente. Nesta 

perspectiva, em conformidade com os Anais da 8ª Conferência Nacional de Saúde (BRASIL, 

1986), pontua-se que: 

 

Em seu sentido mais abrangente, a saúde é a resultante das condições de alimentação, 

habitação, educação, renda, meio-ambiente, trabalho, transporte, emprego, lazer, 

liberdade, acesso e posse da terra e acesso a serviços de saúde. É, assim, antes de tudo, o 

resultado das formas de organização social da produção, as quais podem gerar grandes 

desigualdades nos níveis de vida (BRASIL, 1986, p. 4). 

 

 Desta forma, a capacidade do sujeito possuir saúde e qualidade de vida “não depende 

apenas de ações do setor saúde, mas principalmente do acesso e da qualidade da educação, 

moradia, saneamento básico, trabalho, renda, alimentação, transporte, lazer, cultura, meio 

ambiente, etc” (ROTOLO; ZURBA, 2011, p. 124), pois, neste sentido, é preciso que haja uma 

sociedade que assegure as condições fundamentais de saúde para a população, suas implicações 

sociais e o trabalho multiprofissional no campo da saúde pública. Destaca-se, com isso, a 
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importância em promover integralmente uma saúde que enalteça o empoderamento e 

emancipação comunitária da população. 

 Em consequência disso, a Organização Mundial da Saúde, em uma conferência 

internacional realizada em 84, elaborou novos princípios, no intento de: (a) envolver a população 

na promoção de saúde, (b) pautar sua ação sobre as causas ou determinantes da saúde, (c) 

combinar métodos e práticas de atuação que sejam complementares, bem como focadas em 

comunicação, educação, desenvolvimento comunitário e atividades locais espontâneas, e que 

abordem as ameaças à saúde, (d) buscar promover a participação pública, de modo efetivo e 

concreto, e (e) compreender que “[...] a promoção da saúde[,] basicamente[, é] uma atividade dos 

campos social e da saúde, e não um serviço médico, os profissionais da saúde – particularmente 

os da atenção primária – têm um importante papel a desempenhar em estimular e possibilitar” 

(apud FERREIRA, CASTIEL; CARDOSO, 2007, p. 2-6) a concretização desta saúde integral à 

população.  

 Carvalho (2004) destaca que a promoção integral de saúde multiprofissional à comunidade 

consiste no empoderamento da população, cujo objetivo é fortalecer a autoestima e criar 

estratégias de solidariedade e autoajuda, na perspectiva de capacitar um sujeito “comedido, 

independente e autoconfiante, capaz de comportar-se de uma determinada maneira e de 

influenciar o seu meio a atuar de acordo com abstratos princípios de justiça e de equilíbrio” (p. 

675), pois, restringir o empoderamento à psicologia de forma individual e clínica significa 

desconsiderar o contexto histórico e sociopolítico em que essa população vive. Sendo assim,  

 

[...] esta estratégia sugere que as pessoas e coletivos sejam apoiados no processo de 

reflexão sobre os problemas postos pela vida em sociedade, procurando contribuir para 

a tomada de decisões, o desenvolvimento da consciência crítica e o aumento da 

capacidade de intervenção sobre a realidade (CARVALHO, 2004, p. 676-677). 

 

 O empoderamento comunitário trata-se de uma forma de promover integralmente a saúde, 

em que se desvincula do tratamento clínico e classificatório em saúde pública, buscando 

potencializar os sujeitos que vivem em um determinado contexto, partindo da concepção de 

trabalho em grupo terapêutico com a comunidade para sua emancipação social. No entanto, 

questiona-se: para empoderar e emancipar, na promoção de saúde psicológica, um grupo 

fisioterapêutico – onde há pessoas com dores de coluna, problemas lombares, cervicais, de braço, 

perna e mão – “buscaremos construir alternativas que promovam qualidade de vida para estas 

pessoas? Ficaremos restritos a assuntos do setor saúde, ou nos envolveremos em questões mais 

amplas do bairro e da cidade? Qual será a relação profissional-usuário?” (ROTOLO; ZURBA, 

2011, p. 131). 
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 De acordo com os autores Diogo e Maheirie (2007, p. 575), “É o indivíduo quem sofre, 

porém a gênese deste sofrimento está na intersubjetividade e nos processos de mediação social”. 

Deste modo, compreendendo que os casos de problemas lombares, dores na coluna, cervicais, de 

perna, mão ou de braço em muitos casos estão relacionados à condição do trabalho 

desempenhado por essas pessoas que procuram pelos serviços de saúde pública, o Ministério da 

Saúde do Brasil (2001) afirma que: 

 

Entre os determinantes da saúde do trabalhador estão compreendidos os condicionantes 

sociais, econômicos, tecnológicos e organizacionais responsáveis pelas condições de 

vida e os fatores de risco ocupacionais – físicos, químicos, biológicos, mecânicos e 

aqueles decorrentes da organização laboral – presentes nos processos de trabalho 

(MINISTÉRIO DA SAÚDE DO BRASIL, 2001, p. 17). 

 

 As políticas públicas em saúde, nesta perspectiva, devem se pautar na saúde do 

trabalhador, tendo “como foco as mudanças nos processos de trabalho que contemplem as 

relações saúde-trabalho em toda a sua complexidade, por meio de uma atuação multiprofissional, 

interdisciplinar e intersetorial” (MINISTÉRIO DA SAÚDE DO BRASIL, 2001, p. 17). A 

atenção à saúde dos usuários que adoecem por questões relacionadas ao trabalho não deve ser 

desvinculada da saúde propriamente dita, prestada à população como um todo, pois, ressalta o 

Ministério da Saúde que, não se trata de uma instância de trabalho em saúde apenas dos Centros 

de Referência à Saúde do Trabalhador (CRST) devido à sua dimensão social. 

 Para Dejours et al (2009 apud BEATRYCE, 2012, p. 890), as atividades realizadas pelos 

trabalhadores implicam em “reajustamentos dos modos de realizá-las em uma situação real, pois 

sempre restará uma parcela de responsabilidade que retornará aos trabalhadores. Desta forma, o 

engajamento subjetivo é convocado mediante procedimentos e decisões” as quais, em muitos 

casos, antecipam-se à consciência das próprias ações de trabalho. Nas palavras de Santian et al 

(2013), ao ocorrer dor de coluna ou problema lombar, bem como no caso de quando a dor é 

crônica, esta: 

  

[...] pode afetar a qualidade de vida do paciente [usuário ou participante] de modo que 

aspectos importantes da vida acabam sendo deixados de lado. Os momentos dedicados à 

família, aos amigos e a si próprio acabam sendo escassos e menos prazerosos, 

contribuindo ainda mais para o agravamento da dor. Deste modo, o trabalho em grupo é 

preferível na medida em que os pacientes [ou participantes] encontram um espaço 

dedicado a eles, onde é possível compreender a dor e interagir com ela. Neste espaço, 

existem trocas de saberes e experiências que acabam auxiliando de forma positiva a 

melhora da dor. Poder falar de suas angústias e anseios e ser compreendido pelos 

profissionais e pelos demais pacientes [ou usuários] do grupo motiva ainda mais a 
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participação, fazendo com que o paciente [ou participante] saia do isolamento e crie 

redes de apoio social em seu cotidiano (SANTIAN et al, 2013, p. 10).  

 

  Pichon Rivière (1998) aponta, neste sentido, que um grupo terapêutico trata-se de um 

conjunto de pessoas que estão relacionadas entre si mutuamente e que, pela sua representação 

social interna, busca se dedicar de modo claro ou implícito à realização de uma tarefa e/ou 

objetivo terapêutico comum. Para que o grupo funcione, exige uma determinada interação entre 

si por meio de uma rede de papéis e com o desenvolvimento do vínculo entre os seus integrantes. 

Baseando-se na concepção de que o sujeito social se constitui a partir do relacionamento com o 

outro, a estrutura do grupo é, concomitantemente, objetiva e subjetiva, onde envolve o 

desenvolvimento de processos racionais e afetivos para que haja aprendizado e, 

consecutivamente, concretização do objetivo terapêutico almejado entre os seus membros. 

 

No Brasil, a prática de psicoterapia de grupo expandiu-se a partir do contexto da 

Reforma Psiquiátrica (GUANAES, JAPUR, 2001). Neste contexto da 

desinstitucionalização, fez-se necessária a elaboração de novas abordagens terapêuticas 

que vislumbrassem a dimensão psicossocial do sofrimento e que levassem em 

consideração a subjetividade humana e a inclusão social, por meio da cidadania e da 

[promoção da] autonomia. [...] O grupo terapêutico potencializa as trocas dialógicas, o 

compartilhamento de experiências e a melhoria na adaptação ao modo de vida 

individual e coletivo. Para Cardoso e Seminotti (2006), o grupo é entendido pelos 

usuários como um lugar onde ocorre o debate sobre a necessidade de ajuda de todos. No 

desenvolvimento das atividades, os participantes fazem questionamentos sobre as 

alternativas de apoio e suporte emocional (BENEVIDES et al, 2010, p. 128). 

 

 Deste modo, compreende-se que, tanto fatores psicológicos e/ou psicossociais quanto 

físicos e anatômicos, afetam-se entre si, de forma mútua, o processo de saúde-doença do sujeito. 

Pois, frente a uma situação de dor crônica e de tentativas frustradas de adaptar-se a esta nova 

realidade, o sujeito pode se ver sem rumo, logo exclui-se do convívio cotidiano entre os amigos, 

há uma redução da autoestima, torna-se mais agressivo ou irritado e, em decorrência, esses 

fatores resultam em reações de estresse, causando maior tensão muscular e dores. Com isso, 

conclui-se que “a dor dificulta as interações íntimas, o desempenho profissional e o convívio 

prazeroso” (FERRO, 2013 apud SANTIAN et al, 2013, p. 10) entre as pessoas.  

 Assim, entende-se que é a partir do envolvimento dos profissionais do âmbito da saúde 

que, em participação conjunta, podem-se criar novas formas de atenção em saúde que visem 

atender e promover de forma integral a qualidade de vida da população (GAMA; KODA, 2008). 

Torna-se necessária, entretanto, “a presença de equipes multidisciplinares que envolvam 
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diferentes profissionais [...] para poder acolher, de diferentes ângulos, a complexidade das 

demandas” (MORÉ; AZEVEDO; STORTI, 2011, p. 52) que emergem. 

 Contudo, ressalta-se a importância em se construir, nas instituições de saúde, também um 

“lugar de ruptura com [o] modelo médico hegemônico ocupado apenas em tentar ouvir os sons 

do corpo pelo silêncio dos órgãos” (YASUI, 2010, p. 139). Pois, construir um vínculo ou uma 

relação de proximidade na prática profissional com os usuários que buscam por atendimentos em 

saúde “implica [em] ouvir, fazer falar o sujeito e sua subjetividade, colocar a doença entre 

parênteses e olhar para a pessoa e a complexidade de sua existência” (YASUI, 2010, p. 139).  

 

3. ANÁLISE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS  

 

 As atividades e ações de intervenção psicológica no grupo foram realizadas após as 

atividades de fisioterapia. A quantidade de pessoas que participavam do grupo de fisioterapia 

consistia, no início, em trinta sujeitos e depois, esse número diminuiu para vinte e seis. O perfil 

dos participantes das atividades fisioterapêuticas no grupo, em sua maioria, constitui-se de modo 

equivalente entre adultos e idosos, em grande parte mulheres e que residem na área rural do 

município, onde a maioria realiza alguma forma de “trabalho pesado” ou atividade que exige 

esforço físico intensivo. Foram realizados um total de nove encontros de ações e atividades de 

intervenção – incluindo momentos em que foram aplicados questionários paralelamente a outras 

ações em psicologia entre os participantes – e cujo tempo de duração destes constituía entre 

cinquenta minutos à uma hora e trinta minutos, dependendo das circunstâncias, das ações 

desenvolvidas e do entrosamento do grupo. 

 Inicialmente, as atividades e ações de intervenção psicológica no grupo compreenderam 

uma atividade que consistia em uma proposta de criação de camiseta entre os participantes, a 

partir de materiais levados, tais como revistas, imagens impressas de modelos de camisetas e 

frases reflexivas relacionadas à prática fisioterapêutica. No decorrer do processo de escolha e 

tomada de decisões coletivas, percebeu-se que estes aceitaram tranquila e compreensivamente as 

ideias hegemônicas e as decisões finais no grupo. Ao final deste encontro, notou-se, ao conversar 

questões comuns com os participantes do grupo, emergir falas relacionadas a uma visão 

estereotipada que se detêm da psicologia no contexto do município, bem como a associação 

equivocada entre o psicólogo e o terapeuta holístico, hipnotizador, terapeuta de vidas passadas 

e/ou terapeuta transpessoal. Isso demonstrou haver determinada confusão entre qual é o papel do 

profissional psicólogo e o que escapa do campo da psicologia. Com isso, pensou-se na relevância 

que teria de trabalhar em um dos encontros a temática sobre o fazer do profissional de psicologia 

na tentativa de clarificar e esclarecer possíveis dúvidas entre os participantes. 
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 No encontro posterior, com a apresentação inicial dos participantes, como onde reside, se 

mora sozinho(a) ou não, qual o estado civil da pessoa, o que faz da vida e se trabalha, notou-se 

que a maioria destes morava com algum familiar, tal como marido e/ou filhos, e residia na área 

rural do município. Uma parcela dos participantes presentes enfatizou ter dificuldades para 

exercer o trabalho na área rural e que, às vezes, a realização de suas tarefas e atividades 

cotidianas é suspensa, em decorrência dos problemas lombares, dores de coluna, cervicais, de 

ombro e/ou de braço que possuem. 

 Com o desenrolar das atividades da palestra sobre a psicologia e o fazer do psicólogo, 

notou-se que emergiram ideias e concepções entre os participantes que nos surpreendeu em 

função de que esperávamos que os integrantes do grupo fossem falar sobre discursos que 

“psicólogo realiza regressão às vidas passadas” e práticas parapsicológicas e não científicas que 

não pertencem à psicologia, em decorrência de já terem sidas abordadas em conversas com os 

mesmos em encontros anteriores. As concepções que emergiram entre os participantes neste 

momento de palestra sobre o papel do psicólogo refletem, em geral, práticas que possuem 

consonância com a realidade verídica do fazer científico deste profissional. Ao término dessas 

atividades, uma parcela dos participantes se manifestou com elogios à palestra e à parte vivencial 

de intervenção psicológica, afirmando ter gostado e deram-me parabéns. Alguns dos 

participantes, além de elogiar, destacaram ter sido o melhor dos encontros em que já 

participaram.  

 Em outro encontro, no diálogo do grupo, observou-se que os participantes fizeram 

referências à percepção própria que obtiveram ou de algum familiar e/ou conhecido da 

comunidade local que, com o uso de determinados medicamentos, como os depressivos – 

fluoxetina e amitriptilina – resultavam em efeitos colaterais e prejudiciais à saúde, tais como 

problemas neurológicos, alucinações, agressividade, pensamentos homicidas, paranoia e 

dependência medicamentosa por longa data. Neste sentido, destaca-se que, para diminuir o 

“problema” ou a situação de sofrimento, faziam uso alternativo de chás fitoterapêuticos, tal como 

preconizado, no Brasil, pelo Sistema Único de Saúde (SUS) (BRASIL, 2006). 

 Foi possível perceber, também, que as atividades de intervenção psicológica desenvolvidas 

neste espaço mobilizaram o grupo terapêutico, proporcionando envolvimento interpessoal e 

proximidade relacional e, por outro lado, notou-se que os participantes se tornaram mais 

receptivos e sensíveis quanto ao vínculo e à afetividade entre ambos. De acordo com Bastos 

(2010), quando a aprendizagem é focada nos processos grupais, põe-se em destaque a 

possibilidade de uma nova construção de conhecimento, de envolvimento interpessoal e de 

discutir sobre si mesmo e sobre a coletividade. Esse processo grupal de aprendizado constitui-se 

continuamente, onde a comunicação e a interação são inseparáveis, “na medida em que 

aprendemos a partir da relação com os outros” (BASTOS, 2010, p. 161). 
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 Na atividade vivencial, nem todos os participantes conseguiram descobrir o que o outro da 

dupla havia mudado em si, no entanto, destaca-se que a maioria teve uma boa percepção do que 

havia mudado. No entanto, com a finalização das atividades, percebeu-se, também, que os 

participantes ficaram extremamente felizes com a palestra e a participação na atividade 

vivencial. Para Oliveira et al (2009), a partir do espaço oportunizado e das trocas de experiências 

entre os participantes com uma maior compreensão, por meio de uma dimensão ampliada do 

problema, possibilitando que os sujeitos possam ter vivências mais concretas e positivas, 

auxiliando-os na convivência diária em seu próprio contexto. 

 Em encontro seguinte, percebeu-se que os participantes dão maior atenção e se mobilizam 

mais quanto à prática da atividade vivencial do que no momento de palestra sobre as doenças 

psicológicas, de modo que há maior aceitação da primeira do que da segunda forma de trabalho 

interventivo no grupo. Para Benevides (2010, p. 128), as atividades vivenciais prendem a atenção 

dos componentes do grupo de trabalho terapêutico, potencializando “as trocas dialógicas, o 

compartilhamento de experiências e a melhoria na adaptação ao modo de vida individual e 

coletivo”. Conforme falam Cardoso e Seminotti (2006 apud BENEVIDES, 2010, p. 128), o 

grupo terapêutico é compreendido pelos participantes como “um lugar onde ocorre o debate 

sobre a necessidade de ajuda de todos. No desenvolvimento das atividades, os participantes 

fazem questionamentos sobre as alternativas de apoio e suporte emocional”. 

 No encontro procedente, notou-se a importância enfática que os participantes davam aos 

empecilhos ou fatores que dificultam a concretização do sonho ou desejo, conforme os 

procedimentos da dinâmica “Correspondendo-se Com o Outro”. Percebeu-se, também, que a 

maioria dos participantes destacou, enquanto empecilho ou fator que dificulta a concretização do 

seu sonho ou desejo os problemas lombares, dores de coluna, cervicais, de perna e de braço. 

Observou-se o desenvolvimento de um maior envolvimento entre os participantes do grupo e, 

por meio desse aspecto, explorou-se a relação que existe entre o fator saúde-doença com o 

trabalho naquele contexto. Com o relato de caso de uma participante em que fora vista como 

“louca” ou “doente mental” e, assim, internada em um hospital psiquiátrico a força de um 

monastério de freiras, deu-se devido a conflitos ocorrentes entre as rígidas práticas de 

comportamento monasterial instituídas e o sofrimento ocasionado no trabalho e na convivência 

cotidiana desta participante naquele contexto. 

 Camargo e Oliveira (2009) em uma pesquisa realizada com pessoas que foram internadas 

em hospitais psiquiátricos, estas relataram ter percebido a “doença psiquiátrica” como fonte de 

promoção de um sofrimento maior para si mesmo, destacando sentimentos de angústia, 

desespero e sufoco. Os autores apontam para uma necessidade em ver e considerar os “doentes 

mentais” como pessoas e acolhê-los – quando necessário – em enfermarias, a partir de uma 

demanda de internação, ao invés de ser em leitos psiquiátricos. Pois, entende-se que as 
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enfermarias há uma maior possibilidade de acolhimento e atenção por parte da equipe de 

profissionais de saúde. 

 Em pesquisa, os autores acima citados evidenciaram que a internação das pessoas tidas 

como “doentes mentais” apenas foi efetivada quando estas passaram a manifestar 

comportamentos e atitudes não aceitas pela sociedade. Desta forma, os sentimentos dessas 

pessoas consideradas socialmente como “doentes mentais” somente foram percebidos e 

valorizados a partir do instante em que seus comportamentos e atitudes mudaram; ou seja, 

quando essas pessoas tiveram uma reação frente ao sofrimento que sentiam (CAMARGO; 

OLIVEIRA, 2009). Neste sentido, isso nos faz refletir até que ponto a sociedade é uma 

organização civil em que objetiva a transformação do sujeito ou que visa à manutenção da ordem 

estabelecida e das estruturas sociais instituídas (e já concebidas como prontas e acabadas). 

Muitas vezes, a sociedade estereotipa e produz sujeitos taxados ou considerados “loucos” e/ou 

“doentes mentais”.  

 Silveira e Simanke (2009) destacam que, ao longo do tempo, as casas, hospitais e clínicas 

psiquiátricas se transformam em depositários sociais de modo a descartar, por meio da velha 

higienização social, os sujeitos de classes minoritárias e discriminadamente renegadas pela 

sociedade, tratando através de medicamentos não apenas os sujeitos que possuem alguma 

patologia ou transtorno mental – compreendendo, também, que os limites entre o “normal” e o 

“patológico” são tênues – mas, principalmente, os sujeitos não aceitos pela sociedade, rotulando-

os como “anormais” por não seguirem as mesmas normas e padrões socialmente hegemônicos. 

Sendo assim, questiona-se como um sujeito desses, que fora arrancado da sua convivência social 

e contextual e aprisionado em um sistema psiquiátrico, sem qualidade alguma de vida, poderá 

encontrar ou ter possibilidades para se recuperar ou viver uma vida mais saudável e melhor se a 

maioria das pessoas à sua volta taxa-o de “louco” ou “doente da cabeça”? Isso demonstra 

claramente uma forma pela qual se busca estabelecer as relações de poder em nossa sociedade, 

como aponta Michel Foucault (apud SILVEIRA; SIMANKE, 2009). 

 Com o desenrolar da dinâmica “Correspondendo-se Com o Outro”, evidenciou-se que a 

mesma proporcionou a conversa, diálogo, sensibilização e a troca de experiência entre os 

sujeitos, aspectos que auxiliaram na compreensão das características pessoais de cada sujeito e 

na importância das relações interpessoais no grupo de fisioterapia, contribuindo no 

desenvolvimento da identidade grupal e de uma maior confiança entre os participantes. Montero 

(2003 apud MOITINHO; CASTRO-SILVA, 2013) destaca que a psicoterapia de grupo busca 

promover a autonomia e o empoderamento dos sujeitos em sua comunidade ou contexto. Assim, 

a participação social e as atividades comunitárias são fundamentais para a transformação da 

sociedade e, neste sentido, as práticas de atuação comunitária são aspectos essenciais para se 

promover essa participação. 
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 No encontro posterior, percebeu-se maior interação, envolvimento e descontração entre os 

participantes do grupo, por meio da atividade vivencial proposta. Também, notou-se no grupo 

uma maior criatividade no desenvolvimento das atividades vivenciais, porém, emergiu também a 

presença de um estranhamento para encarar algumas situações no coletivo, quando dependia-se 

do contato físico com os outros participantes. Sawaia (2002) aborda, assim, a importância do 

envolvimento e do vínculo entre os participantes de um grupo terapêutico, na perspectiva de se 

promover a potencialidade de ação desses sujeitos que o integram. Desta maneira, a partir da 

integração interpessoal, os participantes se fortalecem e conseguem superar situações complexas 

do dia-a-dia que antes tinham dificuldades de lidar. Sendo assim, a potencialidade de ação é 

construída nessa possibilidade de promover maior proximidade relacional entre os sujeitos e, 

assim, a instituição funciona como um espaço de mediação entre a vida familiar e a sociedade. 

 Outro aspecto relevante notado foi relativo às percepções, sensações e sentimentos 

aflorados no grupo no desenvolvimento da atividade vivencial. Por um lado, veio à tona a 

importância que possui a lucidez e o discernimento cotidiano e a relevância da amizade e de 

alguém em que se possa ter confiança, cooperação e ajuda mútua e, por outro lado, também 

emergiu a presença de insegurança, medo e dificuldade que houve entre os participantes de 

caminhar nas condições que a vivência exigiu. Notou-se ainda que, neste momento de 

compartilhamento da vivência “Guia & Cego” (MILITÃO & MILITÃO, 2000), o fato de os 

participantes encontrarem-se vendados facilitou significativamente para que os mesmos 

pudessem se expressar mais a vontade e livremente no grupo suas sensações, percepções e 

sentimentos que emergiram no decorrer da atividade vivencial. Espinosa (1973 apud 

MOITINHO; CASTRO-SILVA, 2013) ressalta o desejo e/ou o afeto que leva os sujeitos a se 

encontrar, compreendendo que é por meio do outro que ambos os sujeitos se autodescobrem. 

Essa potencialidade de ação referida engloba “a afetividade como elemento importante no 

processo de emancipação do sujeito, sugerindo que, na relação intersubjetiva, os aspectos ligados 

à necessidade, aos valores éticos e à satisfação ficam mais salientes [ou destacados]” 

(MOITINHO; CASTRO-SILVA, 2013, p. 102). 

 No último encontro, deu-se um cartão da finalização da Prática Acompanhada em 

Psicologia Social Comunitária com uma mensagem de reflexão, variação da vivência “Te 

Ofereço uma Flor”, que objetivou “proporcionar m momento de reflexão sobre aprendizados e 

sobre a experiência vivenciada, além de possibilitar congraçamento e troca de afetos” 

(MILITÃO & MILITÃO, 2000, p. 81), enfatizando a importância em que os participantes se 

vejam enquanto sujeitos ativos frente às dores de coluna e problemas lombares em que 

apresentam e que, desta maneira, possam se mobilizar diante das dificuldades cotidianas, não 

exatamente conformando-se com estas situações e, sim, buscando soluções e alternativas para 

que haja uma maior saúde e qualidade de vida. Percebeu-se, assim, a presença de maior 

envolvimento e mobilização entre os participantes do grupo, os quais apresentavam estar 
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contentes e satisfeitos com as interações e as relações interpessoais desenvolvidas entre si, além 

da consolidação da identidade do grupo e da ajuda mútua entre os seus membros.  

 Ressalta-se, por fim, que nem todas as ações e atividades de intervenção psicológica se 

encontram finalizadas e, sim, em processo, devido ao fato de as análises de pesquisa ainda não 

ter sido completadas. Além da análise de pesquisa, da influência das atividades fisioterapêuticas 

na diminuição dos medicamentos utilizados entre os participantes do grupo, há a análise 

comparativa, da Ficha de Frequência de cada participante nas atividades do grupo, para realizar. 

Identificou-se que, no caso de usuários que fazem uso de medicação em decorrência de 

problemas lombares, dores de coluna, incluindo dores cervicais, de braço ou de perna, possuem 

dificuldades em conciliar o trabalho – que exige esforço físico, em função de que uma parcela 

destes usuários reside na área rural do município ou desenvolvem alguma forma de “trabalho 

pesado” – com os cuidados fisioterapêuticos que estes são orientados a ter no dia-a-dia. Assim, 

esta pesquisa se pauta na perspectiva de correlacionar os seus resultados voltados à prática 

fisioterapêutica com a participação e eficiência dos participantes, enquanto sujeitos ativos, no 

desempenho dessas atividades em cada caso. 

 Destaca-se, ainda, que nem todos os objetivos deste trabalho serão possíveis serem 

alcançados neste momento em decorrência da limitação do tempo e da finalização da Prática 

Acompanhada em Psicologia Social Comunitária. Porém, salienta-se a importância em dar 

continuidade à prática de pesquisa já iniciada, mesmo que fora do componente curricular. 

 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

 Percebeu-se que a experiência nesta Prática Acompanhada em Psicologia Social 

Comunitária junto à Escola de Postura da UBS do município, tem proporcionado diversas 

reflexões sobre a atuação profissional comunitária e, em consequência, crescimento acadêmico e 

aprendizado com o grupo. Como afirma Myers (2014), a partir do momento em que dois sujeitos 

ou mais interagem entre si, ambos afetam-se e influenciam-se mutuamente. Com base nos 

primeiros contatos realizados com a UBS, do município, e com a Escola de Postura, esta 

instituição e seus profissionais se apresentaram sempre muito receptivos, abertos e com 

disposição para ajudar em quê fosse necessário no desenvolvimento da Prática naquele espaço. 

 Observou-se que há algumas concepções estereotipadas sustentadas pela população no 

contexto do município acerca do fazer do psicólogo e da participação em atendimento 

psicológico. Muitas pessoas residentes do município apresentam determinada preferência quanto 

ao trabalho do médico, enquanto profissional sócio-historicamente supervalorizado, como aponta 

Yasui (2010), do que o trabalho do profissional de psicologia. Percebe-se que esses aspectos são 

frutos sócio-históricos e que, com o esforço da psicologia em se inserir em diversas instituições, 
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na promoção da saúde de maneira conjunta ao trabalho dos demais profissionais (PEDUZZI, 

2001), é possível transformar tal realidade. Notou-se que os participantes do grupo apresentaram 

desejo de conhecer o novo e de participar de novas práticas naquele espaço, o que, por si só, é 

um aspecto positivo. 

 Contudo, “Aprender a fazer essa reversão de demanda e mudar a própria concepção que o 

imaginário social tem do psicólogo tem sido, talvez, o maior aprendizado” (GAMA; KODA, 

2008) e, concomitantemente, o maior desafio a ser concretizado. Salienta-se que, em decorrência 

de adversidades, nem todos os objetivos da prática interventiva foram colocados em prática ou 

consolidados. Quanto à prática da pesquisa iniciada, reafirma-se a importância de concluí-la, 

assim que possível. Também, destaca-se contentamento e satisfação quanto aos resultados 

obtidos de maior envolvimento e mobilização nos relacionamentos interpessoais entre os 

participantes do grupo, enquanto um dos principais aspectos positivos evidenciados no final.  

 Por fim, embora as atividades realizadas de intervenção em psicologia social comunitária 

tiveram um impacto positivo e construtivo no grupo em um pequeno período de trabalho, é 

preciso lembrar que estas atividades são ações que demandam tempo para se consolidarem 

contextualmente, pois o seu desenvolvimento ocorre de forma gradual e processual, o que, por 

sua vez, nota-se a importância que ações semelhantes sejam realizadas com maior frequência no 

âmbito municipal. 
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