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Intervenção Psicossocial: aspectos teóricos, metodológicos e
experiências práticas.

Eliéte Ferreira Vilas Bôas

F

undamentada em sua prática de
professora
supervisora
do
estágio
Intervenção Psicossocial em ensino superior
privado, Kathia Maria Costa Neiva se
deparou com carência de publicações na
área, especificamente de material didático,
o que a levou, de início, à ideia dessa
produção, vislumbrando facilitar a formação
de profissionais na área e fornecer o
embasamento teórico e metodológico
básico necessário à introdução do
psicólogo na área de Intervenção
Psicossocial. Para tanto, propõe novos
enquadres de atuação ante as exigências
geradas por necessidades psicossociais da
população, por meio de uma ferramenta que
busca contribuir para o que acredita ser o
grande desafio do psicólogo na atualidade,
ou seja, sair dos consultórios e aproximar-se
das instituições e comunidades.
O livro é composto por duas partes. A
primeira abarca quatro capítulos, todos
redigidos por Kathia Maria Costa Neiva, nos
quais ela se detém nos fundamentos
teóricos e metodológicos da Intervenção
Psicossocial. O primeiro capítulo, intitulado
O que é Intervenção Psicossocial?, objetiva
explicar e conceituar o que é Intervenção
Psicossocial, além de apresentar seus

aspectos históricos, suas origens e
características básicas, sem esgotá-las;
suas fases, as contribuições de algumas
correntes, como trabalhos de inspiração
psicanalítica,
da
Sociologia
Clínica,
especialmente na compreensão das
dimensões institucionais e culturais, análise
de discursos coletivos e interações
linguísticas, com destaque para a
necessidade de abordagem pluridisciplinar.
No capítulo seguinte, Caracterização
institucional
e
diagnóstico
das
necessidades psicossociais, a autora
debruça-se sobre a importância do
diagnóstico inicial, o conhecimento prévio
da demanda, do público-alvo, fundamental
ao planejamento de qualquer intervenção.
Destaca o papel ativo que deve ter o
interventor, o psicossociólogo, tendo em
vista que a demanda nem sempre é
explícita, clara, devendo este fazer
emergi-las e, por vezes, interpretá-las.
Dessa forma, é o estudo diagnóstico que
permite conhecer mais profundamente a
instituição e suas necessidades.
Em Elaboração do Projeto de
Intervenção Psicossocial, a autora aborda
aspectos específicos à elaboração de
projetos de intervenção psicossocial,
considerando ser o mesmo um trabalho

científico e, nesse sentido, afirma a
necessidade de que deva ser pautado na
metodologia científica em vigor. Assim, a
elaboração de um projeto de intervenção
psicossocial requer previamente à sua
elaboração a resposta a questões como
tema, objetivo, população-alvo, justificativa
e relevância do projeto. Ressalta que a
resposta a tais questões nortearão os
aspectos teóricos e metodológicos do
projeto e que muitas decisões devem ser
tomadas em conjunto ou com a equipe, a
exemplo do foco de intervenção, os
objetivos prioritários, a população-alvo,
entre outras. No mesmo capítulo, a autora
ainda apresenta e descreve as etapas de
elaboração de um projeto de intervenção
psicossocial: a formulação dos objetivos; o
embasamento teórico; a metodologia ou os
aspectos metodológicos a serem definidos
(a população-alvo e os instrumentos,
contendo uma avaliação pré e pós-teste, a
fim de verificar a eficácia das intervenções);
sua duração, periodicidade e local; os
procedimentos (clareza da proposta
interventiva passo a passo); os recursos
(humanos e materiais, aqui constando uma
previsão de custos e um cronograma de
atividades) e, finalmente, os cuidados
necessários à apresentação do projeto e
partes constitutivas do mesmo.
Desenvolvimento
da
Intervenção
Psicossocial
trata
da
intervenção
propriamente dita, que deve seguir
procedimentos e estratégias estabelecidos
no projeto, que, depois de pronto e
aprovado, encontra-se em momento ideal
de possíveis modificações e correções por
meio de um feedback avaliativo da
comunidade. Apresenta, em seguida,
aspectos que considera merecedores de
análise mais detalhada, entre eles, o
enquadre ou os limites de realização do
trabalho; os dois papéis do interventor, de
prático, facilitador da tarefa ou do foco
interventivo e de pesquisador, que deve
fazer uso de métodos e técnicas de
pesquisa pertinentes à intervenção, papeis
não dissociados e complementares entre si,
visto que une pesquisa e ação. Além disso,
discute a intervenção propriamente dita: a
avaliação da intervenção, contendo dois

anexos com modelos de fichas de avaliação
de satisfação com questões abertas e
fechadas, adaptáveis às realidades e
propósitos da intervenção. Cita ainda a
devolução e divulgação dos resultados;
chama atenção para que estas sejam feitas
no próprio grupo-alvo, a fim de que ele tome
posse das mudanças realizadas, além de
pensar em seu papel multiplicador.
Ademais, faz importante alerta quanto à
divulgação dos resultados tanto a outras
instâncias da instituição quanto à
comunidade científica que deve ser
realizada com base em princípios éticos,
ponto
que
deve
estar
claro
no
estabelecimento do contrato, incluindo a
tramitação de um termo de autorização para
divulgação dos resultados. O capítulo é
finalizado com a abordagem de algumas
questões éticas pertinentes e importantes
ao
desenvolvimento
da
intervenção
psicossocial por parte do profissional.
Na segunda parte do livro, do quinto ao
nono capítulo, a autora e colaboradores
apresentam algumas experiências de
Intervenção Psicossocial em diferentes
áreas de atuação.
Orientação de jovens para a inserção no
mundo do trabalho, de Kathia Maria Costa
Neiva, Fernando Augusto Caires e Thaís
Mendes de Souza, discute de forma breve o
trabalho durante a adolescência, tendo
como base os artigos 60 e 69 do Estatuto da
Criança e do Adolescente (ECA), Lei nº
8.069/1990 e autores como Guimarães e
Romanelli (2002), Dauster (1992) Sarriera,
Sá e Teixeira (1997) Gomes (1998), entre
outros da área. O objetivo do projeto foi o de
preparar jovens para a inserção profissional,
ampliar seus conhecimentos e trabalhar
atitudes importantes e necessárias ao
enfrentamento da vida profissional.
Dando sequência, em Livro da vida: o
trabalho com narrativas de crianças e
jovens em abrigos, Audrey Rossi Weyler,
Ana Maria Brito do Vale e Renata Martins
apresentam um projeto de intervenção
psicossocial cujo objetivo principal é o
estabelecimento de um espaço de
elaboração e transmissão da experiência
pessoal e coletiva por meio de oficinas
autobiográficas. Baseia-se no trabalho com

narrativas de vida que tem como
matéria-prima a palavra, além de poder ser
mediado por objetos culturais (fotos, contos,
mapas, etc.) e sensoriais (som, tato, etc.),
que buscam suscitar, receber e sustentar a
palavra e seus respectivos processos
associativos e a construção de narrativas,
com vistas a estimular a elaboração de
experiências
pessoais
e
coletivas,
reconhecer seus sentidos, ser ouvido e
reconhecido pelo outro, transmitir e
sustentar
tradições
e
compartilhar
experiências
e,
ainda,
ampliar
o
conhecimento de si e do outro.
Orientações sobre sexualidade para
adolescentes, de Ana Lucia Ivatiuk, Ana
Lucia Rinaldi Gullo e Juliana Fowler, versa
sobre a influência das transformações
sociais, culturais e comportamentais do
mundo
pós-moderno
sobre
os
adolescentes, especialmente, além de suas
próprias
transformações
e
conflitos,
contexto ao qual inserem questões
pertinentes à sexualidade como carência de
maturidade nem sempre suprida pela
família; a questão da classe social ou de
populações de baixa renda, principalmente,
nas quais a expressão de sexualidade está,
em geral, associada a situações de
violência e falta de informação; o
crescimento de gravidez e a incidência de
AIDS entre adolescentes, questões que
exigem uma reflexão sobre sexualidade que
é ir além do biológico. Nesse sentido, o
projeto
de
intervenção
psicossocial
apresentado pelas autoras teve como
objetivo promover em um grupo de jovens
orientação sexual e desenvolvimento de sua
capacidade afetiva, bem como de
comportamento responsável ante sua
sexualidade.
Yone Xavier Felipe da Fonseca, Elaine
Cristina Dias Feitosa e Márcia Ferreira de
Lima, em Fortalecimento do vínculo entre
pais e filhos, narram uma experiência
interventiva que busca trabalhar a
afetividade entre pais e filhos, com base em
dificuldades advindas de alterações das
características e funções da família na
sociedade atual, destacando a importância
dos pais na imposição de limites, do

diálogo, do ensino de responsabilidade e da
expressão de afeto na promoção da
autoestima, autonomia e habilidades sociais
nos filhos. O projeto das autoras tem caráter
preventivo e objetivou fortalecer a relação
de pais e filhos, propiciando tanto a
melhoria do vínculo quanto outros aspectos
da vida dos indivíduos, como a relação com
colegas,
o
desenvolvimento
cognitivo/escolar e o desafio à presença e
disponibilidade
dos
pais
versus
necessidades profissionais e de tempo
requeridos na sociedade atual.
Por fim, Capacitação de educadores de
uma ONG, de Vanda A. Vergueiro
Santarcangelo, Cristiane Cipriani Neves e
Daniela Correa da Fonseca, traz uma
experiência
de
capacitação
para
educadores
de
organismo
não
governamental realizada na periferia da
cidade de São Paulo. As autoras tiveram
como objetivo principal capacitar os
educadores para o desempenho de suas
funções com crianças e jovens em situação
de risco pessoal ou social, cuidados
protetivos estes que vêm sendo realizados
de forma lenta e deficitária pelos poderes
públicos e, ainda que parcialmente,
supridos
por
organizações
não
governamentais
criadas
por
grupos
religiosos que resolvem tirar das ruas
crianças e jovens e lhes possibilitar alguma
formação, e cuja demanda tem crescido
muito, exigindo capacitação de voluntários
e monitores no desempenho de suas
atividades.
Esta obra além de contribuir para o aumento
de publicações na área psicossocial, tão
ínfimo, considera em sua elaboração
aspectos científicos, porém, de forma
simples e bastante didática, o que pode
facilitar na ampliação do olhar do
profissional às necessidades psicossociais
da população ser um facilitador à formação
de profissionais da área. Pode ser
considerada um guia norteador de práticas
psicossociais fundamentadas que permite
ao psicólogo repensar sua prática para
além dos enquadres tradicionais realizados
em seus consultórios, contribuindo para
intervenções institucionais e comunitárias,
www.vetoreditora.com.br

ou seja, intervenções de maior alcance com vistas à melhoria na qualidade de vida e saúde
psíquica da população.
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