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RESUMO  
Esse trabalho se propõe a fazer uma revisão bibliográfica narrativa do 
itinerário de desenvolvimento da Psicologia Comunitária na América 
Latina. A análise se deu a partir da literatura nacional, disponível nas 
bases de dados: SciELO, Google Scholar e BVS utilizando os descritores 
“psicologia social”, “América Latina” e “práticas sociais”. Sua relevância 
se justifica pela emergência deste ramo da psicologia que tem como 
princípios ético-políticos centrais a expansão das potências humanas, o 
combate à desigualdade social e a opressão de grupos específicos a 
partir de intervenções psicossociais comprometidas com o 
desenvolvimento e preservação da vida. Isso se torna de grande 
importância, principalmente no atual momento histórico de turbulência 
nas relações econômicas, sócio-político-cultural que atinge em cheio os 
grupos vulnerabilizados. No entanto, a Psicologia Comunitária ainda 
enfrenta inúmeros desafios na produção de saberes e práticas voltadas 
para os princípios que defende. 
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ABSTRACT 
This work proposes to make a critical review of the development 
itinerary of Community Psychology in Latin America. The methodology 
used was the bibliographic review that proposed to make an analysis 
from the national literature, available in the databases: SciELO, Google 
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Scholar and VHL using the descriptors “social psychology”, “Latin 
America” and “social practices”. Its relevance is justified by the 
emergence of this branch of psychology whose central ethical-political 
principles are the expansion of human powers, the fight against social 
inequality and the oppression of specific groups through psychosocial 
interventions committed to the development and preservation of 
human life. This becomes of great importance, especially in the current 
historical moment of turmoil in economic, socio-political-cultural 
relations, which hits vulnerable groups in full. However, Community 
Psychology still faces numerous challenges in the production of 
knowledge and practices focused on the principles it defends. 

 
Keywords: Community Psychology; Latin America; Psychosocial 

intervention. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

A Psicologia Comunitária surge em meados da década de 1960, um período histórico de 

extremas transformações econômicas, sociais, política, cultural e científica. No campo da saúde, 

em especial na saúde mental a falência do modelos biologicista que referência a noção de 

doença mental; intrapsíquico que exclui os determinantes sociais e hospitalocêntrico de 

tratamento contribuem para um giro na concepção de loucura e na produção do processo 

saúde-doença-cuidado impulsionando movimentos antipsiquiátricos, de crítica social, de 

implementação de reformas e planejamento social (ORGANELAS; VARGAS- MONIZ, 2014). 

Outros movimentos como o de Reforma Sanitária, Saúde Coletiva e Reforma psiquiátrica 

no Brasil também acentuam a necessidade de revisão paradigmática para a psicologia. No caso 

da Psicologia social, esta já vivenciava uma “crise” teórico-metodológica e conceitual interna. 

Na América Latina e no Brasil, dentre outros fatores, essa crise se acirra pelo fato de que a 

produção de saberes e práticas, fundamentados nas produções das vertentes europeias e norte 

americanas, não conseguiam atender as necessidades da realidade local.   (LANE E SAWAIA, 

1995). 

Na América Latina e Brasil, a psicologia social comunitária emerge neste momento 

histórico e no âmbito das lutas sociais populares como: reforma sanitária e psiquiátrica e as 

políticas sociais pós-Constituição de 1988. Foi nesse cenário, que ocorreram as primeiras 

experiências de atuação da psicologia com comunidades. Os estados que mais se destacaram 

em propor práticas em psicologia comunitária no Brasil foram: São Paulo, Minas Gerais, Rio de 

Janeiro e Ceará, e os dois momentos que mais marcaram a trajetória da PSC foi a criação dos 

centros comunitários de saúde mental (transformação do modelo de atenção psiquiátrica 
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vigente) e os trabalhos de alfabetização de adultos, inspirados na educação popular de Paulo 

Freire (GOLÇALVES, 2016). 

Esta última, muito fortemente desenvolveu-se no Ceará, a psicologia comunitária. Cezar 

Wagner de Lima Góis, presença forte na psicologia comunitária no estado e no Brasil, utilizou-

se das teorias humanistas de Rogers, da biodança e das teorias educacionais de Paulo Freire. 

Inaugurando assim, novos caminhos de um saber-fazer psicológico, definindo novos objetos de 

estudo e incorporando a produção de saberes e práticas de outras disciplinas como: história, 

antropologia, ciências sociais, educação e política (JÚNIOR; XIMENES, 2010). Já a Escola de São 

Paulo, enfatizava os estudos a partir dos autores soviéticos como Vygotsky (o mais influente) e 

latino-americanos como Martín-Baró, Maritza Montero, Sílvia Lane, expressando uma 

aproximação com o método materialista-dialético e com o marxismo.  

Minas Gerais foi o primeiro estado do Brasil a implantar a PSC na grade curricular da 

graduação de psicologia da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) sob a coordenação 

do Prof. Pierre Weil. No contexto mineiro, a disciplina está baseada nas teorias da ecologia 

humana de Robert Park (1864-1944), Ernest Burgess (1886-1966) Roderick Mckenzie (1885- 

1940). Como é possível perceber, diferentes caminhos foram traçados para a construção da 

psicologia comunitária a partir de diferentes marcos ontoepistemológicos, teóricos e 

metodológicos, no Brasil.  

Trazendo para o continente latino americano, as teorias de libertação que se 

sobressaem nas ciências humanas e sociais propõem, principalmente a partir do Século XX, a 

emancipação da periferia do mundo (Ásia, África e América Latina) colocando-se como 

contrárias à racionalidade do centro dominador que mediante sua força econômica, poder da 

comunicação e manipulação da tecnologia, sufoca e submete a periferia. É o filósofo Enrique 

Dussel que, na segunda metade do século XX, traça a problemática da dominação, a 

importância da libertação, bem como preconiza métodos à emancipação latino-americana 

(Ferreira; Dambros &amp; Félix, 2016). Em sua obra “O encobrimento do outro” (1993), Enrique 

Dussel, nos aponta a Modernidade como um movimento de afirmação da racionalidade do 

homem europeu, como sendo a única legítima. Enrique Dussel desenvolve, então, sua Filosofia 

da Libertação na qual propõe reexaminar a crítica a partir da perspectiva do outro ou, como 

afirma o autor, da vítima, que assim se constitui por ser alguém a quem a voz fora negada ou 
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cujo reconhecimento de humanidade fora omitido no processo histórico de constituição da 

sociedade moderna, notoriamente o latino-americano (CASELAS, 2009). 

Outro autor proeminente neste aspecto é o historiador Rodolfo Kusch. Em sua obra mais 

importante: América Profunda (1961), ele reforça as ideias de Dussel e assinala a importância 

da recuperação da memória das origens, esquecidas em um passado supostamente “primitivo” 

e “ultrapassado” e a afirmação da cultura dos grupos populares, oprimidos e excluídos da 

ordem social/psicológica. “Profundo” para Kusch é, a um só tempo, o que se encontra muito 

antes (no tempo), abaixo (na sociedade) e dentro (na psique); ou seja, é, simultaneamente, o 

ancestral, popular e inconsciente. Podemos citar também a teologia da libertação e a pedagogia 

da libertação de Paulo Freire.  

Na psicologia podemos destacar Ignácio Martín-Baró e sua “psicologia da libertação” a 

partir da qual se dedicou a tratar de temas até então alheios a Psicologia ou renegados, como: 

pobreza, fatalismo, desigualdade, violência, ideologia, injustiça estrutural, lutas populares, 

entre outros aspectos importantes para a compreensão dos processos psicossociais derivados 

da situação de opressão, além de propor um processo de descolonização para a própria 

psicologia. 

Desse modo, existe uma diferença acentuada na produção de saberes e práticas da 

psicologia comunitária proposta a partir dessas teorias da libertação, das psicologias 

hegemônicas sujeito-centradas. (RAMOS; CARVALHO, 2008). Mas, nem toda psicologia 

comunitária na América Latina está voltada para essas questões.  

Como se pode verificar várias trilhas foram sendo desbravadas no sentido de imprimir 

novos possíveis para o campo das psicologias e paras as possibilidades de intervenções 

psicossociais. Mas, aonde chegamos assim? É o que tentamos tatear neste breve esboço a partir 

de uma pesquisa bibliográfica narrativa que segundo Pritchard (1969), tem a função de situar o 

pesquisador no tempo e espaço da temática pesquisada, bem como permitir que ele conheça 

quais são os principais autores que estudam aquele assunto, além disso evidencia quais são os 

pontos mais relevantes ao objeto de estudo. Este estudo analisou teses, dissertações, livros e 

artigos científicos da literatura nacional e internacional presentes nas seguintes bases de dados: 

Biblioteca Virtual em Saúde (BVS), Scientific Electronic Library Online (SciELO) e Google Scholar. 

O processo de seleção do arcabouço teórico foi realizado de forma assistemática, no 

período de fevereiro a março de 2022 e em cada plataforma mencionada acima foram utilizados 
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os seguintes descritores: psicologia social, América Latina, práticas sociais. Além disso, foram 

estabelecidos critérios de inclusão como: considerar somente produções que estivessem de 

acordo com o tema central da presente revisão, bem como produções da literatura nacional 

em língua portuguesa.  

 

2 DESENVOLVIMENTO  

 

Observou-se na produção analisada dois grandes eixos em torno dos quais o material se 

aglutina: i) história da psicologia social comunitária na américa latina e Brasil; ii) desafios e 

potencialidades da psicologia comunitária.  

O primeiro eixo faz uma contextualização histórica e uma análise crítica das propostas 

emergentes. Indica que a psicologia comunitária, tal como passou a ser chamada, iniciou-se nos 

Estados Unidos como uma oposição ao modelo médico tradicional em saúde mental. Nessa 

ocasião, os psicólogos imbuídos pelas ideias da antipsiquiatria começaram a questionar 

conceitos, teorias e métodos utilizados pela psicologia, enquanto ciência e profissão (CAMPOS, 

2007). Lima (1990), aponta que o surgimento da Psicologia comunitária incomodou aqueles que 

acreditavam que a psicologia deveria ser uma ciência neutra, para produção e validação de um 

saber psicológico que se voltava para o campo intrapsíquico, desconsiderando a saúde como 

produção sócio-histórica. 

Do mesmo modo, Góis (2003) em seu estudo faz um comparativo dos motivos que 

culminaram no surgimento da psicologia comunitária em diferentes territórios. Segundo o 

autor, enquanto na América do Norte (Estados Unidos) a psicologia comunitária nascia em 

resposta ao modelo médico tradicional, na América Latina originou-se a partir de 

questionamentos e antagonismo às teorias da psicologia social, que se baseava fortemente nos 

modelos clássicos, em conceitos como: a universalização, a historicização, descontextualização 

e descompromisso com os problemas concretos da população. 

De acordo com Campos (2007), em meados das décadas de 60 e 70, a América Latina 

enfrentava inúmeros problemas provocados pelo autoritarismo e pela crise econômica dos 

países de terceiro mundo. Nessa época, o Brasil vivia o golpe militar que resultou na instauração 

de uma ditadura violenta e opressora por 20 anos. Evidentemente, todos esses conflitos 

atingiam de forma mais contundente a população com menor poder aquisitivo, e diante desse 
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cenário político-social e econômico que se encontravam os países latinos, abriu-se novos 

itinerários para construir uma psicologia que se debruçasse sobre as demandas das classes 

vulnerabilizadas. 

A psicologia, entretanto, neste contexto ditatorial de repressão política e patrulhamento 

ideológico nos qual o Brasil estava inserido, desenvolvia hegemonicamente saberes e práticas 

a partir de ideologias desenvolvimentistas. Em decorrência disso, a formação profissional de 

psicólogos ficou comprometida e limitada apenas a reprodução de abordagens individualistas, 

descontextualizadas e apoiadas em modelos abstratos de seres humanos (SCARPARO; 

GUARESCHI, 2007). 

Campos (1992) afirma que essas abordagens eram uma medida proposital para 

maquinar os processos de normatização e de controle das pessoas, e que sem dúvidas 

favoreceram a naturalização das expressões de violência, repressão e pobreza. Assim, este 

cenário de opressão ditatorial se utilizava da psicologia para justificar os espaços de exclusão 

social e ajustar os “desviantes” (homossexuais, travestis, prostitutas) transformando, dessa 

forma, os saberes e as práticas psicológicas em meios de controle de ideias e corpos. 

Uma corrente contra hegemônica vai aos poucos se fortalecendo, pois, a sociedade 

precisava de uma Psicologia engajada em investigar e compreender temas que atravessavam a 

realidade local e do seu povo, sob uma ótica histórico, socioambiental e cultural de 

compromisso com a justiça, igualdade e dignidade, desprovida de neutralidade das causas 

políticas, sociais e econômicas. Como também, que promovessem a união entre pressupostos 

epistemológicos e éticos para consolidar uma prática em busca da autonomia, emancipação e 

superação de desigualdades sociais (SILVA; BOMFIM, 2013). 

Retomando o contexto dos anos 60 e 70, a psicologia comunitária avança no território 

brasileiro e começa a conquistar o seu espaço.  De Freitas (2017) afirma que os primeiros passos 

da Psicologia comunitária no Brasil, foi por meio de um de grupo de psicólogos ligados à PUC-

SP, que implicados pelos pensamentos críticos, refletiam sobre a formação do psicólogo no 

Brasil, e considerava a psicologia como uma ciência elitista. Um grupo de psicólogos reagiram a 

essa realidade e começaram a realizar intervenções em comunidade periféricas, o que 

provocou uma aproximação da Psicologia no Brasil às temáticas sociais. 

Em virtude desse progresso, ocorrido nos anos 70, foi colocado em ação o projeto de 

saúde mental comunitária do jardim de Santo Antônio, vinculado ao ABRAPSO (Associação 
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Brasileira de Psicologia Social). Tal projeto, tinha como proposta reunir profissionais de 

diferentes eixos formativos para atuarem na saúde mental em comunidades vulnerabilizadas. 

Tal fator, professores e alunos da psicologia prestaram atendimento à população, 

acompanharam grupos de mãe e de jovens, na qual conseguiram identificar e concluir que os 

problemas estruturais e sociais estavam diretamente ligados com questões de saúde e doença 

mental (LANE, 2007). 

Outro marco histórico momento do avanço da psicologia comunitária no país, foi o 

encontro mineiro de Psicologia Comunitária em 1988, cujo evento o pesquisador tinha como 

atribuições de sistematizar essa área que estava em ascensão, para refletir e estabelecer 

especificidades ao campo da psicologia comunitária, e definir qual era sua ênfase, bem como 

quais seriam as técnicas e dinâmicas que iriam ser utilizadas em cada contexto, favorecendo, 

dessa maneira, a quebra dos modelos tradicionalistas (LANE, 2007). 

Outra ação importante citada foi a implantação de um programa de pós-graduação, em 

1992. No Rio de Janeiro foi criado o Programa de Pós-Graduação em Psicossociologia de 

Comunidades e Ecologia Social (EICOS), que representou um avanço nos estudos em 

comunidade, principalmente em seu local de origem. Inicialmente, apenas com o curso de 

mestrado, já apresentou uma proposta pioneira e inovadora, em termos teóricos e 

metodológicos, no campo psicossocial (LIMA, 1990). 

O segundo eixo procura analisar as potencialidades e desafios dessa que é considerada 

uma área emergente no campo das psicologias: a psicologia comunitária. À medida que a 

psicologia comunitária conquista seu espaço, também começam a surgir desafios relacionado 

a sua práxis como por exemplo: a constituição de um corpo conceitual, teórico, metodológico 

e político para a disciplina. (FREITAS, 2015). 

Outro desafio para a psicologia comunitária exposto pelos profissionais que atuam na 

área é da dificuldade de equacionar propostas de intervenção que, ao mesmo tempo, respeitem 

os processos comunitários de modo a potencializar a expansão dos corpos e rompam as 

relações de dependência e dominação, com as ações e programas governamentais das políticas 

públicas nas quais estão inseridos, em sua maioria. (ANSARA; DANTAS, 2010). 

Freitas (2015) discorre sobre um outro aspecto importante enquanto desafio e 

potencialidade: a formação dos profissionais de psicologia. De acordo com a autora, a partir do 

momento em que as políticas públicas convocam a psicologia a uma atuação junto a grupos, 
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coletivos e povos vulnerabilizados estabelece-se o desafio de repensar uma psicologia, 

hegemonicamente, assentada em um modelo clínico tradicional baseado em protocolos e 

técnicas a serem generalizados.  

Faz-se necessário criar novas formas de intervenção, construir, revisar e reformular as 

teorias e as dinâmicas e não apenas reproduzir esse modelo nas comunidades que são 

singulares em suas organizações de vida. O não cumprimento de tais expectativas, está 

intrinsicamente ligada ao processo de formação, visto que por anos, a psicologia atuou de modo 

a adotar modelos de psicologização das relações e da vida cotidiana, e preparar profissionais 

para atuarem apenas no contexto clinico individualizante, ou sejam atuam em campos 

comunitários somente de maneira clínica, individualizante e psicologizante. 

Nesta perspectiva, é esperado que o profissional em sua práxis, atenda as três 

expectativas: atue de maneira não-individual e psicologizante; integre equipes de trabalhos 

interprofissionais e incorpore como objeto de investigação aqueles fenômenos sociais que 

pareciam pouco relevantes à psicologia tradicional. (FREITAS, 2015). 

Dentre as potencialidades apontadas pelos estudos temos: uma revisão 

ontoepistemológica que afirma o sujeito histórico,  a definição de um compromisso ético-

político com a expansão das potencialidades humanas e de enfrentamento a desigualdade; uma 

estética da arte, pois, precisa se reinventar a cada território acessado; um campo de diálogo 

interprofissional e interdisciplinar privilegiado; o desenvolvimento de metodologias 

participativas que objetivam a (re)construção coletiva do tecido social a partir da coprodução 

de saberes e práticas que valorizem o conhecimento popular (XIMENES et al., 2017). 

 

3 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

As análises da conjuntura histórica de emergência da psicologia comunitária tratam: a) 

da influência do momento histórico na construção da psicologia comunitária enquanto ciência 

e profissão, b) crítica a um modelo de ciência baseada no idealismo europeu e/ou pragmatismo 

norte-americano distante da realidade social/psicológica do povo latino americano e, c) da 

formação de coletivos populares e acadêmicos para o enfrentamento das questões sociais. 

Tratam, prioritariamente, de uma conjuntura histórica que orienta alguns princípios ético-

políticos construídos em torno da disciplina. 
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As análises que tratam das potencialidades e desafios trazem os aspectos que marcam 

a evolução da psicologia comunitária em sua proposta como: o avanço na despsicologização da 

prática psicológica; intervenções psicossociais promotoras da participação de grupos e coletivos 

na (re)construção de seus espaços de existência e consequente desenvolvimento de 

metodologias participativas; o compromisso ético-político com a justiça social e expansão das 

capacidades humanas; uma postura estética de produção do belo, da liberdade e uma maior 

facilidade de diálogo com outros campos disciplinares.  

Já os desafios mais apontados no material foram: a formação, hegemonicamente, 

orientada por saberes e práticas individualizantes, a-históricas, pretensamente neutras e 

propositalmente adaptativas; o difícil equilíbrio entre facilitação de processos emancipatórios 

e condução política do profissional nos processos de trabalho com a comunidade e ainda a 

fragilidade de alguns aspectos conceituais. 

Importante ressaltar que a produção acessada está, majoritariamente, presente no 

primeiro eixo o que indica que precisamos avançar um pouco mais no aperfeiçoamento da 

revisão crítica dos conceitos, categorias de análise, corpo teórico-metodológico da disciplina. 
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