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RESUMO

O presente resumo visa apresentar e discutir alguns dados preliminares da pesquisa intitulada “Saberes e práticas em Psicologia Social 
Comunitária em Nova Friburgo”. Com apoio do Edital de Pesquisa Produtividade da Universidade Estácio de Sá, a pesquisa tem como objetivo 
principal sistematizar os saberes e práticas de Psicologia Social Comunitária nas políticas, serviços, instituições e iniciativas públicas e privadas no 
município de Nova Friburgo, Estado do Rio de Janeiro. A partir da perspectiva comunitária latino-americana, a pesquisa se propõe a identificar e 
mapear processos em Psicologia Social Comunitária, além de analisar, a partir do contexto, como eles se constroem: como surgem, o que 
pretendem, quais seus efeitos e implicações, quais as relações com a formação, a pesquisa e a produção de conhecimento em Psicologia. A 
primeira fase da pesquisa consistiu em um levantamento bibliográfico dos últimos cinco anos na base Scielo, reconhecida por sua abrangência 
nacional. Essa fase teve o intuito de identificar aspectos não antevistos na questão e objetivos da pesquisa, além de colaborar na construção do 
instrumento de pesquisa (roteiro de entrevista). A segunda fase, em andamento, consiste na pesquisa de campo, que inclui o contato com os 
serviços e realização de entrevista semiestruturada com os profissionais de Psicologia voluntários mediante visitas institucionais. A última fase 
consistirá no tratamento dos dados através da análise de conteúdo. Dentre os dados preliminares para análise, destacamos, em primeiro lugar, o 
resultado parcial do levantamento bibliográfico. Tal levantamento indicou maior tendência de publicações na área da saúde e sobre delimitações 
do campo da Psicologia Social Comunitária. Tal fato indica que, embora esse campo da Psicologia continue apresentando relevância na área da 
saúde, permanecem seus esforços de delimitação teórica e afirmação identitária. Em segundo lugar, no tocante à segunda fase, destacamos as 
resistências iniciais de alguns profissionais em participar da pesquisa e falar sobre sua prática. Tal constatação nos leva a refletir sobre a formação 
e a identidade profissional dos psicólogos, que, mesmo atuando no âmbito comunitário, podem não se ver necessariamente como psicólogos 
comunitários; e os possíveis impasses e entraves na efetivação de uma Psicologia socialmente comprometida, conforme defendida pela Psicologia 
Social Comunitária, especialmente no âmbito das políticas públicas.
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