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Objetivo: Compreender como são estabelecidas as relações grupais em um contexto
comunitário, vinculado a um projeto destinado à promoção de qualidade de vida, no
Vale do Aço, referente ao primeiro semestre de 2010. Adicionalmente pode-se
conhecer como se operacionaliza preventivamente o trabalho da Psicologia
Comunitária visando a emancipação do grupo. Metodologia: Como procedimento
metodológico utilizou-se a técnica da observação participante, a descrição dos
fenômenos, a pesquisa ação e a escuta psicológica. A observação consiste no
instrumento de coleta de dados que permite a socialização e conseqüentemente a
avaliação do trabalho do psicólogo, sendo que, os dados se referem aos
comportamentos apresentados pelo sujeito, para que se possa apreender o processo da
interação coletiva. A pesquisa ação favorece a discussão e produção cooperativa de
conhecimentos específicos sobre a realidade vivida. A escuta, é compreendida como
reconhecimento que prioriza os elementos e significados presentes na fala das pessoas,
desprovida de julgamento e valor. Resultados: Nos encontros vivenciados permitiu-se
conhecer como são pensadas e operacionalizadas a prática profissional do Psicólogo
no contexto comunitário, a partir das perspectivas do grupo em questão. A prática
possibilitou a abertura de campos para reflexão, investigação e análise da Psicologia
Comunitária através da integração de ações que permitiram aprimorar a atenção ao
grupo, privilegiando as intervenções coletivas e de prevenção. Os pilares das
intervenções centraram-se em práticas sócio-educativas, tendo como base a demanda
psicológica apresentada. A prática também se fez relevante no momento em que
inter-relacionou as ações à compreensão crítica dos fenômenos sociais, econômicos e
culturais do grupo, fundamentais ao exercício da cidadania e da profissão, tendo em
vista a promoção de qualidade de vida dos seus integrantes. Conclusão: Conhecer o
trabalho do Psicólogo Comunitário e promover a ampliação do seu papel social e
profissional sobre os compromissos que deveriam assumir junto à sociedade como um
todo, continuam sendo desafios importantes ao emergente profissional de Psicologia,
que habitualmente continua orientando suas práticas aos contextos tradicionais de
atuação.
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