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RESUMO  
Este trabalho surge de algumas inquietações provocadas à Psicologia 
pela acentuação da violência às comunidades tradicionais no Brasil e 
que ameaça, historicamente, a existência desses povos. Tomamos por 
objetivo problematizar o campo da saúde mental dessas populações 
específicas, diante da escalada de violência a elas dirigida e as 
possibilidades/desafios de intervenções psicossociais para promoção de 
saúde e prevenção de agravos. Foi realizada uma análise qualitativa, de 
caráter exploratório, com orientação analítico-descritiva de artigos e 
produções acadêmicas sobre a temática abordada. A pesquisa revela a 
necessidade de compreender a diversidade desses povos no que se 
refere, em especial, aos aspectos psicossociais e sugere a promoção de 
uma psicologia que implemente um pensamento crítico aos princípios 
eurocêntricos e colonizadores, fomentando, assim, políticas públicas 
que atendam as reais necessidades dessas comunidades. 
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ABSTRACT 
This project arises from some concerns caused to Psychology by the 
accentuation of violence against traditional communities in Brazil and 
that historically threatens the existence of these peoples. The main 
objective is to problematize the field of mental health of these specific 
populations, given the of violence directed at them and the 
possibilities/challenges of psychosocial interventions for health 
promotion and disease prevention. A qualitative, exploratory analysis 
was carried out, with analytical-descriptive orientation of articles and 
academic productions on the topic addressed. The research reveals the 
need to understand the diversity of these peoples with regard, in 
particular, to psychosocial aspects and suggests the promotion of a 
psychology that implements a critical thinking to Eurocentric and 
colonizing principles, thus promoting public policies that meet the real 
needs of these communities. 

 
Keywords: Traditional communities; Indigenous; Social politics. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

Este trabalho surge de algumas inquietações provocadas à Psicologia pela acentuação 

da violência às comunidades tradicionais no Brasil e que ameaça, historicamente, a existência 

desses povos. Tomamos por objetivo problematizar o campo da saúde mental dessas 

populações específicas, diante da escalada de violência a ela dirigida e as 

possibilidades/desafios de intervenções psicossociais para promoção de saúde e prevenção de 

agravos. Compreende-se por comunidades tradicionais: 

 

Grupos culturalmente diferenciados e que se reconhecem como tais, possuidores de 
formas próprias de organização social, ocupantes e usuários de territórios e recursos 
naturais como condição à sua reprodução cultural, social, religiosa, ancestral e 
econômica, utilizando conhecimentos, inovações e práticas gerados e transmitidos 
pela tradição. (BRASIL, 2007, p. 1). 

 

São, portanto, grupos populacionais específicos que organizam o seu engenho, ou seja, 

suas formas de pensar, sentir e agir no/com o mundo de forma diferenciada do engenho 

hegemônico do capital.  

A Política Nacional de Desenvolvimento Sustentável dos Povos e Comunidades 

Tradicionais (PNPCT), aprovada pelo Decreto n.°6.040 de 7 de fevereiro de 2007, afirma como 

seu principal objetivo assegurar os direitos dessas populações, ao reconhecê-las como povos 

diversos, mas, marcados por características que lhes são particulares, como por exemplo: i) a 
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ideia de um corpo/território. Um corpo que não se dissocia, não externaliza o lugar onde vive e 

humaniza a sua relação com os outros corpos não humanos dando um sentido de continuidade 

à vida (ancestralidade) e desenvolvendo relações de formas mais horizontalizadas; ii) uma ética-

estética do trabalho que não visa acumulação de lucro máximo e preza pelo constante 

aprendizado coletivo das técnicas de manejo e (re) produção das suas atividades, geralmente 

ligadas a subsistência; iii) uma relação com o tempo diferenciada da lógica do capital 

demonstrando o respeito aos ciclos de vida de todos os corpos em ato, as forças da natureza e 

ao seu próprio corpo/território. 

A partir da compreensão dessas particularidades comuns das comunidades tradicionais, 

o Decreto n.°6.040 usa um critério fundamental para nomear os grupos atingidos pela Política: 

o critério de autodefinição. O reconhecimento de que pensa, sente e se movimenta diferente 

da corrente hegemônica e, por isso, constrói formas de organizações sócio-políticas singulares.  

Entretanto, esse reconhecimento não é compartilhado por todo tecido social. Há, desde 

o processo de colonização, uma perspectiva que afirma a ignorância, incivilidade, necessidade 

de educação/adaptação desses povos a uma forma de vida eurocentrada, tomada como 

modelo de civilização e sabedoria. Muitas vezes, esses povos são vistos como um empecilho ao 

desenvolvimento de determinados territórios e as violações a eles dirigidas são legitimadas 

socialmente em nome da obtenção de lucro, isso, inviabiliza o aumento de seu poder político 

na defesa de seus direitos e os coloca na submissão ou tutela do Estado e na condição de alvo 

fácil para a sanha daqueles que veem na exploração desenfreada dos recursos naturais o 

sentido de suas vidas. 

Essa exposição crônica ao perigo de morte e/ou a destituição de sua condição de 

humano produz, no mínimo, um estado de hiper vigilância, insegurança e angústia que adoece 

qualquer corpo assim exposto (FIGUEIREDO, 2018). Um adoecimento provocado pelo 

sofrimento ético-político, ou seja, provocado por uma dor mediada pelas injustiças sociais, 

especialmente caracterizada pelo sentimento de desvalor, de subalternidade e de humilhação. 

Para Sawaia (2009), autora do conceito de sofrimento ético-político, este é: 

 

[...] sofrimento/paixão, gerado nos maus encontros caracterizados por servidão, 
heteronomia e injustiça, sofrimento que se cristaliza na forma de potência de 
padecimento, isto é, de reação e não de ação, na medida em que as condições sociais 
se mantêm, transformando-se em um estado permanente da existência. (p. 370). 
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Portanto, não há um remédio ou cura disponível nas prateleiras para tal sofrimento. Ele 

se localiza no plano das relações, é um sofrimento psicossocial e precisa ser cuidado neste 

plano. Isso deve provocar a Psicologia, enquanto ciência e profissão, a deter-se mais sobre o 

assunto assumindo seu compromisso social de combate à desigualdade e o sofrimento por ela 

provocado, primando pelo desenvolvimento de saberes e práticas que promovam um campo 

ético-político-afetivo de defesa da vida e respeito a diversidade. 

Considerando que o movimento de aproximação dos psicólogos com os povos 

tradicionais é recente, compreendemos o grande desafio colocado a estes profissionais e aos 

cursos de formação em Psicologia de todo país, no sentido de se inserirem no debate e na 

qualificação do seu saber-fazer para atuarem junto às realidades dos povos no Brasil. Daí resulta 

a relevância deste, e de outros trabalhos, que se proponham a problematizar esta realidade, 

principalmente, no atual contexto brasileiro. 

Este estudo se baseia em uma pesquisa bibliográfica narrativa realizada a partir do 

levantamento de artigos publicados em periódicos nacionais até novembro de 2021, 

focalizando a temática dos povos e comunidades tradicionais. Para isso, realizamos a busca na 

base eletrônica de dados da a Scientific Electronic Library Online (SciELO), Portal de Periódicos 

CAPES e o Google Acadêmico, abarcando, assim, uma ampla coleção de periódicos científicos. 

O descritor utilizado na busca foi povos, comunidades, populações e tradicionais, de modo a 

buscar artigos que contemplassem as expressões “saúde coletiva”, “povos tradicionais”, 

“comunidades tradicionais” ou “populações tradicionais”, em qualquer parte dos artigos, seja 

no resumo, no corpo do texto ou nas palavras-chave.  

Em um primeiro momento, coletamos uma amostra que foi submetida a um processo 

de refinamento, considerando como critérios de inclusão artigos disponíveis de forma 

completa, que focalizasse a temática dos povos e comunidades tradicionais, que tivessem sido 

publicados em periódicos nacionais relacionados à área da Psicologia ou de outra área do 

conhecimento cujo(s) autor(es) seja(m) vinculado(s) à Psicologia. Sendo assim, excluíram-se 

teses, dissertações, livros, resenhas e documentos de eventos, artigos que não tratavam da 

temática principal, os estudos de periódicos internacionais e de outras áreas do conhecimento 

cujo(s) autor(es) não estava(m) vinculado(s) à área da Psicologia e os estudos não disponíveis 

para leitura completa. A partir da aplicação dos critérios mencionados, restaram vinte e um 
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artigos. Tais artigos foram lidos integralmente e vinculados com outras ferramentas que se 

articulavam com o tema diretamente ou indiretamente, como livros, notícias etc.  

 

2 A POLÍTICA DE SAÚDE E OS POVOS TRADICIONAIS-A ATUAÇÃO DA PSICÓLOGA EM 

QUESTÃO. 

 

A saúde coletiva, campo interdisciplinar estruturado pela Reforma Sanitária, 

compreende a saúde humana como uma produção social. Essa compreensão desloca o foco de 

atenção da doença para o campo relacional, socioeconômico e político e aponta a necessidade 

de transformação social para a promoção de saúde, prevenção de agravos e reabilitação. Dessa 

forma, a retirada da doença como centro, modifica o objeto do cuidado, reduz o estigma 

associado ao adoecimento, questiona a segregação e a assistência passa a ser entendida não 

apenas do ponto de vista curativo, mas como um processo de produção de cuidado (SEVALHO; 

DIAS, 2020). Logo, a concepção de saúde sai do campo apenas biomédico e entrelaça fatores 

sociais e culturais como parte do desenvolvimento do bem-estar dos indivíduos.  

Esse giro na concepção de saúde dá base para os princípios organizativos e doutrinários 

da Política Nacional de Saúde (PNS) objetivada pelo Sistema único de Saúde (SUS). Dessa forma, 

o SUS apresenta como seus princípios doutrinários: 

 

Universalização: a saúde é um direito de cidadania de todas as pessoas e cabe ao 
Estado assegurar este direito, sendo que o acesso às ações e serviços deve ser 
garantido a todas as pessoas, independentemente de sexo, raça, ocupação, ou outras 
características sociais ou pessoais.  
Equidade: o objetivo desse princípio é diminuir desigualdades. Apesar de todas as 
pessoas possuírem direito aos serviços, as pessoas não são iguais e, por isso, têm 
necessidades distintas. [...]. 
Integralidade: este princípio considera as pessoas como um todo, atendendo a todas 
as suas necessidades. [..]. Juntamente, o princípio de integralidade pressupõe a 
articulação da saúde com outras políticas públicas, para assegurar uma atuação 
intersetorial entre as diferentes áreas que tenham repercussão na saúde e qualidade 
de vida dos indivíduos. (BRASIL, 1990). 

 

Logo, garantir que esses princípios sejam efetivados é imprescindível para promover a 

saúde dos cidadãos brasileiros. Assim, torna-se fundamental salientar, especialmente, o 

princípio da equidade para proporcionar um serviço que abrange as necessidades das 
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comunidades tradicionais, considerando estes como diferente e, portanto, viabilizar uma 

assistência que as reconheças integrando-as em sua prática profissional.  

Sob essa perspectiva, do SUS, considerar o meio onde o indivíduo tece sua existência 

com outros corpos é fundamental para o desenvolvimento de estratégias e ações de saúde e 

isso aponta para a necessidade de integração entre os serviços de saúde e a comunidade. 

Entretanto, Faro et al. (2020) elucida os desafios da saúde pública em desenvolver estratégias 

para que se possam atender toda a demanda de pessoas e de grupos específicos devido, 

principalmente à falta de investimentos do poder público, a formação de profissionais radicadas 

na técnica, em procedimentos e protocolos que objetificam os corpos e as relações.  

Com relação à Política Nacional de Saúde Mental que compõe o SUS, precisamos 

fundamentá-la a partir da Reforma Psiquiátrica. Segundo Nunes e Siqueira (2016 apud 

SERVALHO; DIAS, 2020), afirmam que a loucura, foi conceituada a partir da ausência de 

racionalidade, justificando práticas que desumanizaram os homens, por meio de agressões, 

torturas, maus-tratos, sendo legalmente sustentadas. Com o objetivo de supostos diagnóstico 

e tratamento, a loucura foi explorada e manipulada, pela ciência, em busca de normalizar 

indivíduos que fugiam do padrão hegemônico imposto. Desse modo, a Reforma Psiquiátrica, 

contrapõe essa lógica, já que ela vincula o sujeito à família, ao bairro, ao lazer e ao trabalho. É 

necessário compreender que para uma prática de assistência mental é fulcral integrar o serviço 

com a comunidade. No Brasil, os CAPS (Centro de Atenção Psicossocial), residências 

terapêuticas, centros de convivência e os CNAR (Consultórios de Rua) vem atuando de forma 

significativa para a redução de internações em hospitais psiquiátricos. Assim, no âmbito da 

Reforma Psiquiátrica Brasileira essa construção do saber, vinculada às políticas públicas 

nacionais, luta contra uma hegemonia e constroem diferentes espaços sociais para a loucura, 

com o objetivo de promover a inclusão social. (SEVALHO; DIAS, 2020) 

Entendido não como doença, mas, como algo que é do campo da existência o sofrimento 

psíquico pode ser produzido através das relações travadas com os outros corpos. Nessa 

perspectiva, em uma sociedade desigual como a nossa e estruturada em bases patriarcais, 

sexista, racista e patrimonialista o sofrimento psíquico, em especial aquele de caráter ético-

político, está presente em muitas vidas. Aqui trouxemos o recorte das comunidades tradicionais 
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para promover o debate sobre a escalada de violência que os abate e as possibilidades de 

contribuição da psicologia para o enfrentamento dessa questão. 

 

Tabela 1 – Violência contra a ocupação e a Posse em 2021 (número de famílias) 

 

Fonte: “CEDOC Dom Tomás Balduino – CPT” 

 

Segundo relatório da Comissão Pastoral da Terra (CPT), houve crescimento considerável 

na violação dos direitos desse povo. Tentativas acentuadas de destruição dos modos de vida, 

das roças, plantios, que são meios de manutenção das famílias. As comunidades tradicionais 

tem uma relação sociometabólica intensa com o território onde vivem. Não apenas porque dela 

tiram seu sustento, mas, também porque a vida se organiza e é tecida na relação corpo-

território. Partindo dessa perspectiva, essa conexão com a natureza é de caráter crucial para a 

conservação dessas áreas, e sua exploração para a sobrevivência se dá de forma com um menor 

impacto destrutivo. 

O modelo socioeconômico capitalista e neoliberal tem provocado em larga escala no 

país a expropriação dessas terras que, por direito, deveriam ser asseguradas a essas 

comunidades. (WALLERSTEIN, 2001, P.13). A invasão das áreas por pessoas que não 

compartilham dos princípios e do modo de vida dessas comunidades, leva a constituição de 

uma fronteira étnico-cultural ameaçadora. Sob essa fronteira étnica, Vieira (2014) evidencia 

alguns exemplos: 

 

A fronteira étnico-cultural surge quando a comunicação entre grupos, por exemplo, 
de comunidades tradicionais do tipo extrativistas, não consegue estabelecer trocas 
inteligíveis de valores, sentimentos e práticas com os grandes industriais que querem 
utilizar seus conhecimentos para uso comercial [..]. (VIEIRA, 2014, p. 23). 

 



 

ANAIS IV SINESPP SIMPÓSIO INTERNACIONAL SOBRE ESTADO, SOCIEDADE E POLÍTICAS PÚBLICAS 

 

2078 

São relações marcadas por um exercício de poder que aniquila vidas, destrói territórios 

e apaga a memória de povos que, por não se colocarem totalmente dentro da perspectiva do 

capital cujo principal objetivo é a expansão do lucro, sofrem violência de todas as ordens e veem 

sua condição de humanos e seu direito a autorregulação constantemente ameaçados. Diante 

disso nos perguntamos: e a psicologia com isso?  

O debate sobre saúde mental em realidades indígenas e em comunidades tradicionais é 

fundamental para uma psicologia descolonizadora e humanitária. Enquanto ciência e profissão 

têm alargado seus passos em direção de populações antes ignoradas e se comprometido com 

a transformação social desejada pelas propostas de reformas e da saúde coletiva (CFP, 2019). 

Mas, ainda há muito caminho a ser percorrido.  

A saúde mental é uma temática que se consolidou, principalmente, com revolução tecno 

científica-informacional, estando aliada a ideia de produtividade e lucro, dessa forma a 

preocupação com o bem-estar psíquico individual é majoritariamente associado a lógica do 

sistema capitalista neoliberal. Somado a esse argumento, a história da psicologia foi 

estruturada por uma ótica urbana, centrada no homem branco e em suas dificuldades. Logo, 

pensar a psicologia fora desse viés é um ato revolucionário, pois garante que ela adentre em 

realidades diferentes, promovendo seu comprometimento político e com a garantia dos 

direitos humanos contribuindo, para a formação de sujeitos livres, criativos e potentes na 

defesa de seus direitos.  

É desafiador promover um espaço que tem como suas prioridades a saúde mental do 

indivíduo, agora esse desafio é ainda maior quando essa temática é colocada em realidades 

rurais. Nesse viés, o meio rural brasileiro sofre as consequências de um sistema que desobriga 

o Estado do seu dever, dessa maneira esse espaço lida com problemas sociais básicos, como 

mortalidade infantil e analfabetismo, e ainda convive com problemas típicos de grandes centros 

urbanos, como: aumento da criminalidade e violência.  

Quanto às áreas de assentamentos, os problemas sociais básicos referidos se agravam 

bem mais com a insegurança fundiária, o convívio com inúmeras situações de conflitos, o 

trabalho escravo, a violência contra a ocupação e posse de terras, os conflitos em tempos de 

seca e estiagem pela posse de água, e em áreas de garimpo, reservas indígenas, extração de 

madeira e preservação ambiental. Esses problemas são efeitos históricos de um doloroso 
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processo de modernização que consolidou uma estrutura fundiária fundamentada no 

capitalismo que resultou na concentração de terra para as elites agrárias, os quais impulsionam 

o agronegócio, por meio da industrialização (LEITE et al, 2013). Compreender essa realidade é 

indispensável para a atuação profissional da psicologia.  

Neste sentido, Martín-Baró (1997) promove uma reflexão acerca da libertação da 

psicologia, ou seja, é preciso desenvolver uma práxis psicológica que atenda a realidade 

brasileira. Frantz Fanon, médico psiquiatra também nos oferece elementos para a compressão 

dos impactos do colonialismo sobre o sofrimento psíquico. Em seu livro “Os condenados da 

Terra”, ele observa que, a maioria dos casos psiquiátricos estavam vinculados com a opressão 

e a agressão imposta ao povo argeliano pelos agentes do imperialismo francês. Logo, a opressão 

é vista como um ato violento que define hierarquias de superioridade e inferioridade, além de 

categorizar o humano e o não-humano. 

A atuação da psicologia frente aos povos e comunidades tradicionais possui história 

recente, marcando seu início a partir do surgimento da psicologia social comunitária nas 

décadas de 1960 a 1970, em que foram desenvolvidas pesquisa em comunidades rurais (JR et 

al., 2019). Assim, essa tardia inserção nesses contextos fez com que essas populações 

permanecessem à parte das discussões dentro da Psicologia, produzindo lacunas quando se 

reflete sobre o saber-fazer psicológico nesses lugares. Deste modo, percebe-se ainda a 

permanência de práticas de silenciamento desses povos, configurando-se como um dos 

principais desafios da atuação nestes espaços (DE CARVALHO; MACEDO, 2018). 

Dessa maneira, na tentativa de orientar os profissionais sobre as possibilidades de 

atuação nesses contextos, o Conselho Federal de Psicologia (CFP), lançou, em 2013, a cartilha 

com “Referências Técnicas para Atuação das(os) psicólogas(os) em Questões Relativas a Terra”, 

e em 2019, a cartilha com “Referências Técnicas para Atuação das psicólogas(os) com Povos 

Tradicionais”. Tais iniciativas ocorrem a partir de reflexões no âmbito das atuações do Centro 

de Referência Técnica em Psicologia e Políticas Públicas (CREPOP), o qual possui como uma de 

suas funções a fomentação e qualificação da Psicologia nas políticas públicas (PIZZINATO; 

GUIMARÃES; LEITE, 2019). Deste modo, a partir dessas ações convoca profissionais ao exercício 

de ações comprometidas ético-politicamente com as especificidades dos povos e comunidade 

tradicionais, na tentativa de resgatar e demarcar a história e posição de resistência dessas 
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populações frente a expansão capitalista e destruição de seus territórios, de sua cultura e de 

seus conhecimentos. 

Consoante a isso, torna-se crucial no exercício dessas atividades o rompimento com a 

concepção individualizante que não leva em consideração o contexto da produção dos sujeitos 

e de suas subjetividades, visão que marcou o início das práticas psicológicas e que ainda 

constitui um desafio no fazer psicológico (CFP, 2019). Assim, como reflexos desse processo, De 

Carvalho e Macedo (2018) apontam para a pouca produção de estudos que abarcam essas 

populações, o que denuncia o olhar hegemônico da Psicologia para o urbano e o pouco 

cruzamento desta com os debates a respeito das comunidades tradicionais. Refletindo em 

atuações que não dialogam com a realidade social e política desses povos, fruto de processos 

de formação distantes dos territórios e diferentes contextos. 

A fragilidade na formação de arcabouços teórico-metodológico e técnico-operativo 

representa mais um desafio para a construção de práticas psicológicas qualificadas nesses 

espaços. Essa defasagem acaba gerando um embate quando se fala da promoção de encontros 

entre a Psicologia e os conhecimentos advindos das comunidades tradicionais, sendo preciso 

refletir a respeito da inadequação das teorias e abordagens psicológicas em ambientes étnico-

culturais distintos (PIZZINATO; GUIMARÃES; LEITE, 2019) e um olhar atento para a construção 

de encontros sem violência epistêmica, estética, política e ética. 

Além disso, outros obstáculos presentes são a negação de direitos básicos da maioria 

das comunidades tradicionais como: serviços de saúde, moradia, educação e justiça, já que o 

desenvolvimento de tais serviços concentra-se nas grandes capitais e cidades. Bem como, as 

condições de trabalho precárias para os agentes das políticas públicas, principalmente, as 

dificuldades com transporte e as necessidades de percorrer longas distâncias que prejudicam 

completamente essa entrada e a própria continuidade e eficácia dos serviços prestados. (SILVA; 

MACEDO, 2017b).  

A partir dos desafios explicitados torna-se necessário discutir sobre as possibilidades de 

atuação em Psicologia junto a essa população, pois tendo em vista que os espaços de atuação 

são amplos, surge outra demanda referente à forma como os profissionais devem ocupar esses 

locais. Conforme Silva e Macedo (2017a), essas atuações devem ocorrer de uma forma plural, 

interdisciplinar e transdisciplinar, pois o sofrimento destes povos é atravessado pelo 
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sentimento de pertencimento territorial, temporal, histórico, político e social. Deste modo, 

para se aproximar da multidimensionalidade do processo saúde-doença, que possui diversos 

sentidos e formas de expressão é fundamental, como afirmamos anteriormente, uma análise 

transdisciplinar da forma de organização destes povos, bem como de suas estruturas socais, 

econômicas e culturais (DIMESTEIN et al., 2020).  

Assim, para atuar nesses novos cenários junto aos povos e comunidades tradicionais é 

preciso investimento em diálogos com profissionais de outras áreas do conhecimento que 

estejam diretamente ligados ao trabalho com essa população, como por exemplo, biólogas(os), 

engenheiras(os) florestais e de pesca, antropólogas(os), dentre outros profissionais. Assumir 

essa postura colaborativa, intersetorial e interprofissional, demonstra valorização pela história 

e saberes desses povos, sendo capaz de produzir novos entrelaçamentos, conhecimentos e 

visões de mundo sobre essas populações (CFP, 2019).  

Além do mais, o saber-fazer psicológico deve destinar um olhar singular aos moradores 

dessas comunidades, precisa-se realizar práticas ancoradas na escuta sensível e no acolhimento 

de acordo com uma postura ético-política. Assim, para que essas ações ocorram é necessário 

que os profissionais conheçam os processos histórico, sociais, econômicos e religiosos, além da 

cosmovisão dos povos tradicionais (CFP, 2019), pois desta maneira é que se consegue conhecer 

a multiplicidades destes, bem como suas particularidades, permitindo a superação de 

preconceitos e estigmas. Constituindo um passo importante para permitir a entrada e 

aproximação dos psicólogos(as) nas comunidades onde irão atuar, além de possibilitar a 

contribuição da Psicologia na construção de políticas públicas que considerem a diversidade e 

subjetividade dessa população (FERRAZ; DOMINGUES, 2016).  

Os desafios são muitos, por isso, é fundamental refletir sobre estratégias, métodos e 

práticas que se conectem com os territórios e suas formas de expressões, visto que são um 

importante elemento de conexão das comunidades tradicionais. As ações escolhidas devem 

visar sobretudo a união desses povos, por isso, podem ser adotadas intervenções grupais, como 

grupos focais, psicodrama, círculos de cultura, entre outras práticas que integrem os saberes 

populares e que fazem parte da própria cultura dos povos tradicionais (CFP, 2019). 

Portanto, a busca por conhecimento a respeito desses povos é um recurso essencial, 

visto que é preciso uma prática e postura que esteja implicada diretamente com a realidade na 
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qual o profissional irá se inserir, pois querer a produção de um trabalho colaborativo, que esteja 

centrada nas necessidades das comunidades e que atue de modo a fortalecer as alianças e os 

processos de resistência. Assim, nessa caminhada é indiscutível a busca por aportes legais e 

éticos para a promoção de atuações junto às comunidades e povos tradicionais, pois a 

promoção de saúde perpassa processos sociais e políticos que vão além de ações focadas em 

fortalecer capacidades e habilidades individuais, devendo antes de tudo serem direcionadas às 

mudanças nas condições sociais, ambientais e econômicas (NETO et al., 2020). 

 

3 CONCLUSÃO 

 

Este trabalho garantiu assim uma primeira aproximação discente com o tema. A 

pesquisa revela que a psicologia enquanto ciência e profissão só recentemente se aproximaram 

do contexto das comunidades tradicionais e das populações rurais. Essa aproximação tem 

desencadeado uma série de análises e movimentos que buscam compreender essas realidades 

em suas singularidades, mas, também na sua relação com a estrutura social hegemônica ditada 

pelo capital. 

Compreende-se que esse encontro entre subjetividades antagônicas e desigualdade de 

poder produzem sofrimento psíquico e que desenvolver saberes e práticas que contribuam para 

seu enfrentamento deve ser o compromisso de um projeto ético-político da psicologia 

enquanto ciência e profissão. Essa também é a concepção da Reforma Psiquiátrica, Reforma 

Sanitária e do campo da saúde coletiva que orienta o SUS. 

No entanto, os desafios são muitos e vão desde a necessidade de uma revisão crítica da práxis 

psicológica, da formação dos profissionais até a constituição de um movimento de composição ética, 

política e afetiva com esses povos no sentido de garantir seu direito imanente a autoregulação 

(liberdade) e expansão de suas potências. 
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