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Resumo
Um dos papéis mais importantes da Universidade, juntamente com o ensino e a

produção de conhecimento, é sua inserção efetiva na comunidade mais ampla, especial-
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mente, em sua comunidade de acolhida. A proposta da Universidade Luterana do Brasil
– ULBRA, através do Curso de Psicologia é, justamente, desenvolver o binômio ensino-
serviço, de maneira ampla, na comunidade de Canoas-Brasil, onde se insere.Todos os
serviços oferecidos pelo curso (desde os de atuação clínica até os de atuação social-co-
munitária), subsidiados pelos laboratórios de ensino, estarão, agora, voltados para o aten-
dimento integral da comunidade. Este artigo apresenta o projeto integrado do Curso de
Psicologia ULBRA/Canoas, contemplando o compromisso permanente de integração
universidade-comunidade. Muitas necessidades já foram identificadas, especialmente
nas áreas carentes da cidade. As propostas de intervenção pontuais dos serviços são apre-
sentadas por módulos, de acordo com os distintos grupos-alvo. O desenvolvimento da
proposta contempla o princípio de parceria e colaboração com órgãos representativos do
município, bem como com os moradores, desde a definição das necessidades e mapea-
mento de recursos, até a implementação dos programas.

Palavras-chave: intervenção psicossocial, universidade, comunidade

Abstract
One of the University more important roles, together with the teaching and the

knowledge production, is its effective insert in the wider community, especially, in its
welcome community. The proposal of the Lutheran University of Brazil (ULBRA), through
the Psychology Course is, exactly, develop the binomial teaching-service, of wide way, in
the community of Canoas, where is inserted. All of the offered services by the course
(since the ones of clinical performance even the ones of social-community performan-
ce), subsidized by the teaching laboratories, will be, now, directed to community’s inte-
gral assistance. This article presents the project integrated of the Psychology Course at
the Campus Canoas, contemplating the engagement of permanent integration universi-
ty - community. Many needs were already identified, especially in the city needy areas.
The proposals for punctual intervention of services are presented by modules, according
with the distinct groups-target. The proposal development contemplates the beginning
of a partnership and collaboration with municipal district representative organs, as well
as with the inhabitants, since the needs definition and identification of resources , until
the programs implementation. 

Key words: psychosocial intervention, university, community.

Os objetivos e a área de atuação da Psi-
cologia precisam, cada vez mais, distanci-
ar-se da realidade dos consultórios e vol-
tar-se para as necessidades de caráter psi-
cossocial que abrangem nosso contexto.

Canoas, como a maioria das cidades
que compõem a região metropolitana de
Porto Alegre - RS, também apresenta cin-
turões de pobreza, onde o poder instituci-
onal enfraquece-se frente às demandas so-
ciais de caráter macroestruturais.

Uma análise das necessidades emergen-
tes, reveladas a partir dos levantamentos jun-
to à Prefeitura e outras instâncias da comu-
nidade organizada do município de Cano-
as, demonstra a presença de sintomas soci-
ais, nos quais os diversos níveis relacionais

dos indivíduos constituem-se em importan-
tes áreas de atuação para a Psicologia.

Para tanto, nossa opção tem sido no
sentido de uma abordagem ecológica das
relações humanas. O Marco Ecológico é
uma das grandes contribuições da Psicolo-
gia Social tanto no campo da pesquisa quan-
to da intervenção. A abordagem é sempre
ampla e permite intervenções bem focali-
zadas. Com isso, a complexidade dos pro-
blemas pode ser contemplada e as possibi-
lidades de novos projetos vão surgindo à
medida que as intervenções vão sendo pos-
tas em prática (Musitu Ochoa & Castillo
Montañes, 1992). A abordagem ecológico-
contextual rompe com o paradigma positi-
vista linear, de causalidade dos eventos e
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abre a possibilidade  de um entendimento
dos múltiplos fatores envolvidos em cada
simples evento do cotidiano. Embora sai-
bamos que as pessoas, em geral, vão repre-
sentar suas necessidades a partir de aspec-
tos do dia-a-dia, o entendimento ecológico
permite que seja restabelecida a linha lógi-
ca entre essas contingências de vida e os
aspectos de amplo espectro que afetam os
indivíduos. Daí se dá a possibilidade de
mudanças mais efetivas, através da inser-
ção profunda e responsável dos sujeitos em
sua realidade (Kelly & Westergaard, 1999).

Entendemos, dessa forma, indivíduo
e ambiente como uma unidade de funcio-
namento, ou seja, que as alterações em um
ou outro terão influências no sistema como
um todo. É nesse sentido que nos basea-
mos em um entendimento ecológico para
o desenvolvimento das ações integradas. A
idéia central é sempre capacitar pessoas
para que desenvolvam as habilidades ne-
cessárias para a otimização dos recursos
disponíveis (Bronfenbrenner, 1979/1996).

Uma das melhores alternativas para a
Psicologia nesse campo é, sem dúvida, a
abordagem em redes. Nas redes, a atuação
direciona-se à ativação dos recursos dispo-
níveis e abertura de canais de cooperação.
Assim, a comunidade é compreendida
como uma unidade social, onde recursos
formais e informais se entrecruzam.

É preciso considerar que as redes es-
tão em funcionamento e visam ao equilí-
brio. Mas a idéia central não consiste em
adaptar os indivíduos, pura e simplesmen-
te ao ambiente ou às circunstâncias em que
se insere. Ao contrário,  aproxima-se muito
mais de uma tentativa de mudança desse
meio, através da inserção dos indivíduos, a
fim de que se encontre um certo nível de
equilíbrio entre a saúde do indivíduo e da
sociedade que ele constrói e que lhe abar-
ca. Vê-se, pois, que as questões primordiais
se dão no sentido de avaliar as condições
desse meio e as formas possíveis de mu-
dança estrutural e funcional que otimizem
a qualidade de vida individual e social
(Blanch, 1990, Sarriera, 1998).

A identificação de recursos fundamen-

tais, assim como sua qualidade de funcio-
namento, são os norteadores para a imple-
mentação das ações. Mas esse processo re-
quer a disponibilidade de um trabalho co-
operativo.

Ao nos inserimos na realidade de ou-
tras pessoas ou contextos, já estamos inter-
ferindo e modificando essa realidade. O
termo intervenção é utilizado para definir
estes processos. Cabe, entretanto, ressaltar
que a intervenção psicossocial não corres-
ponde a um processo unidirecional que se
origina dos interesses do pesquisador. Ao
contrário, as intervenções psicossociais que
realizamos no campo da Psicologia dizem
respeito a um aporte de conhecimento e
metodologia para a realização das capaci-
dades dos sujeitos com os quais trabalha-
mos. Acreditamos que estamos trabalhan-
do com seres humanos autônomos, extre-
mamente capazes de reverter suas dificul-
dades e modificar suas condições de vida
(Sarriera, 2000).

Esse processo de intervenção se inicia
com a inserção efetiva do ‘interventor’ na
comunidade, ou seja, no processo de ne-
gociação do contrato e estabelecimento da
relação interventor-sistema social. A nego-
ciação inicial baseia-se fundamentalmente
na construção de um vínculo, que se confi-
gurará por uma parceria, na qual comuni-
dade e interventor têm igualdade de im-
portância no processo. Ao interventor cabe
assistir e colaborar com a comunidade nos
aspectos técnicos, substantivos e metodo-
lógicos. E, nesse sentido, deve fomentar a
participação comunitária, que é o ponto-
chave da intervenção que assegura a apli-
cação do programa. Desde o início deve
haver participação daqueles nos quais o
programa vai ser aplicado.

Na prática isso se define como o com-
partilhamento do controle entre interven-
tor e comunidade, onde se tenta equiparar
o grau de compatibilidade de interesse do
interventor e da comunidade (Montero,
1994).

De acordo com Sánchez-Vidal (1991),
existem diversos níveis de intervenção pos-
síveis. Alguns deles podem ser definidos
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através de estratégias: centradas nas pesso-
as, quando visam eliminar os déficits e au-
mentar a competência social e adaptativa do
indivíduo; centradas em pequenos grupos,
quando se considera que os problemas soci-
ais são causados não por deficiências dos in-
divíduos, mas sim pelas relações interpesso-
ais entre eles; centradas nas organizações,
quando se entende que as causas dos pro-
blemas sociais estão na incapacidade das
organizações sociais de prestar serviços e
transmitir os valores e normas sociais em
conseqüência da deficiência de sua estrutu-
ra e funcionamento; e, por fim, as centra-
das nas instituições e na comunidade, quan-
do o nível de abordagem está nas institui-
ções e na ideologia política social vigente.
Nesses casos a indicação costuma ser a cria-
ção de instituições paralelas.

Quanto à classificação das interven-
ções por objetivos ou funções, temos seis
categorias principais: prestação de serviço,
como é o caso das intervenções nas crises,
terapias breves e trabalho reeducativo es-
colar; desenvolvimento de recursos huma-
nos, no sentido do desenvolvimento de
potenciais da pessoa ou comunidade em
questão através de métodos psicossociais
apropriados; prevenção, quando o enfoque
direciona-se à educação e promoção da saú-
de e bem-estar psicológico das pessoas em
um ambiente específico, considerando suas
especificidades ambientais; reconstrução
social-comunitária, quando o objetivo cen-
tra-se na organização de apoio social e re-
des de apoio e nas comunidades; trans-
formação social-comunitária, no sentido de
uma modificação significativa da estrutura
social básica com efeitos abrangentes sobre
os indivíduos e grupos; e, modificação dos
sistemas sociais existentes, objetivando de-
senvolver aspectos potencialmente mobili-
záveis para que os sistemas sociais e comu-
nidades cumpram apropriadamente suas
funções (Sánchez-Vidal, 1991).

Os níveis de intervenção, assim como
as estratégias a serem utilizadas vão depen-
der do objetivo central das ações, além das
possibilidades existentes. A implementação
da intervenção também estará atrelada ao
comprometimento da comunidade junto

aos órgãos interventores, nesse caso, o Cur-
so de Psicologia ULBRA/Canoas. O traba-
lho é conjunto, de maneira que as avalia-
ções acerca da efetividade das intervenções
também serão avaliadas, no decorrer e no
final das mesmas, através de indicadores
relevantes tanto para a comunidade como
para o interventor.

Os resultados, portanto, não objetivam
unicamente alcançar fins acadêmicos. Nes-
se campo, a efetividade de uma intervenção
será definida através dos ajustes necessários
em seu decorrer, assim como os resultados
obtidos pelos participantes na comunidade.

Um dos indicadores mais decisivos será
quando na saída dos interventores, o pro-
cesso siga sendo implementado pelos par-
ticipantes da comunidade. No trabalho em
redes, a presença do interventor é tempo-
rária, mas os efeitos tendem a ser duradou-
ros, contando com a própria capacidade de
auto-regulação das redes sociais.

O objetivo central sempre será o de
enfocar as crenças e práticas através das
quais é possível obter algum nível de mu-
dança interpessoal, organizacional e comu-
nitária. Bracht e Kingsbury (em Beeker,
Guenther-Grey & Raj, 1998) definem orga-
nização comunitária como “um processo
planejado para utilizar as estruturas socio-
comunitárias e qualquer recurso disponí-
vel para alcançar as metas comunitárias,
definidas por seus representantes e consis-
tentes com os valores locais” (p. 67).

No campo da saúde a participação ati-
va dos cidadãos constitui-se em um foco
fundamental. Nesse sentido, parte-se da
saúde como inserida nas esferas culturais,
geográficas, econômicas e políticas. O ob-
jetivo último, dessa forma, é promover saú-
de através da assunção de controle dos pró-
prios sujeitos e grupos sobre sua saúde, da
mesma forma que visa ao controle da co-
munidade sobre a definição de seus pro-
blemas, necessidades e recursos, bem como
sua qualidade de vida .

Alguns focos principais levantados di-
zem respeito às seguintes populações: cri-
anças e adolescentes, mulheres, desempre-
gados, idosos e pessoas ou grupos em situa-
ção de vulnerabilidade social. Estes grupos,
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definidos teoricamente como minorias so-
ciais (Gonçalves & Silva, 1995), apresentam
conflitos e disfunções em termos das rela-
ções que estabelecem desde seus grupos
primários como a família, até as relações mais
amplas, de caráter sociocomunitário.

Nessas relações perpassam uma série
de emoções, cognições sociais e condutas
que, uma vez trabalhadas adequadamente,
com a diminuição de sua configuração ne-
gativa e potenciação de sua dimensão posi-
tiva, podem vir a constituir-se em impor-
tantes recursos para uma inserção social
mais adequada e saudável.

Através de seus laboratórios, o curso de
Psicologia da Universidade Luterana do Bra-
sil – ULBRA, tem desenvolvido uma série
de recursos que poderão ser aplicados por
intermédio dos serviços oferecidos de ma-
neira a contemplar diversas frentes de tra-
balho. Para cada uma delas foi elaborada
uma intervenção específica, baseada em co-
nhecimentos teóricos e a já conhecida in-
serção da universidade em seu entorno.

O programa, desta forma, abarca as
diversas áreas da Psicologia e propõe-se a
um binômio de ensino-aprendizagem para
os alunos do curso, bem como para a co-
munidade de Canoas.

O conhecimento não se produz ape-
nas no seio da universidade e tampouco está
voltado unicamente para fins teóricos. Por
outro lado, não se presta a uma atuação
unicamente prática. O conhecimento é uma
construção conjunta, na qual saberes dife-
rentes encontram-se e conjugam-se visan-
do a um benefício global.

Nesse sentido, o curso de Psicologia
ULBRA-Canoas não pode afastar-se da re-
alidade na qual se insere. A integração en-
tre universidade, espaço privilegiado do
conhecimento científico e tecnológico e a
comunidade, tem sido, historicamente,
uma das formas mais eficazes de atuação
ética e comprometida para a construção de
propostas inovadoras no campo da ciência
e para as mudanças em prol de uma me-
lhor qualidade de vida. De acordo com Or-
tega y Gasset (1998), seguindo o princípio
da ‘economia’, a universidade deve primar
por enfrentar as contingências como elas

realmente são e não utopicamente.
Este programa, portanto, parte de uma

análise global de necessidades normativas
e percebidas (Montero, 1994) pela popula-
ção como áreas deficitárias, nas quais os
Serviços de Psicologia têm a oportunidade
de inserir-se de forma efetiva, como facili-
tadores do desenvolvimento comunitário.
Integra interesses e necessidades emergen-
tes da Universidade, do Setor Público, do
Poder Judiciário e de outras instâncias da
comunidade organizada do município de
Canoas. Também encerra a possibilidade
de articular graduação, pós-graduação,
pesquisa e extensão em uma formação aca-
dêmica cidadã,  preocupada em reduzir as
distâncias entre o mundo científico e as
necessidades de desenvolvimento social.

O Projeto

Como objetivo geral, o projeto de ações
integradas do Curso de Psicologia visa cons-
truir uma rede de compromisso social, ar-
ticulada a partir da idéia-mobilizadora: “In-
tervenções psicossociais na comunidade de
Canoas”.

Esse objetivo se operacionalizará atra-
vés de: a) efetivação de intervenções para
minimizar problemas psicossociais que im-
pedem o desenvolvimento humano integral,
a saúde e a qualidade de vida da comunida-
de, através de um processo contínuo e dinâ-
mico; b) promoção da inclusão social atra-
vés de um conjunto de ações integradas, le-
vando ao exercício da cidadania e à melho-
ria da qualidade de vida; c) prestação de aten-
dimento a indivíduos, grupos e famílias em
situação de vulnerabilidade social, caracte-
rizada pela falta de acesso a direitos básicos
e por conflitos relacionais em espaços da
comunidade; d) reforço da participação da
comunidade no diagnóstico, planejamento,
avaliação e monitoramento das ações reali-
zadas, utilizando metodologias participati-
vas e inserindo-se nas instâncias comunitá-
rias de discussão das questões emergentes;
e) estimulação da ação multidisciplinar, atra-
vés da parceria com outros cursos de gra-
duação e pós-graduação da ULBRA; f) po-
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tencialização dos campos de prática, estági-
os e pesquisas do curso de Psicologia com
as reais demandas sociais, atribuindo ao
campo acadêmico o necessário caráter de
compromisso social, bem como possibilitan-
do aos alunos a formação de uma postura
ética e uma formação adequada à realidade;
e, g) construção de conhecimento e respos-
tas inovadoras no campo da ciência que pos-
sam ser sistematizadas e compartilhada.

A Execução

A proposta constitui-se de interven-
ções psicossociais planejadas que serão,
desde as centradas no indivíduo até as cen-
tradas diretamente na comunidade, passan-
do pelas organizações e instituições que já
são parceiras, configurando o mapa das re-
des sociais das comunidades de baixa ren-
da no município de Canoas.  Ocorrerão em
parceria com o Setor Público, Poder Judi-
ciário, INSS (Unidade Canoas) e outras ins-
tâncias da comunidade organizada deste
município, como a União de Associações
de Moradores de Canoas, através de proje-
tos conjuntos. Serão tecnicamente execu-
tadas pelos alunos do curso de Psicologia
(graduação e pós-graduação).

O curso terá representantes em contí-
nuo contato com as entidades representa-

tivas da comunidade, participando das
metodologias de diagnóstico local e de pla-
nejamentos participativos que demandarão
a elaboração de novos projetos, os quais
podem ser remetidos a diferentes áreas da
Psicologia.

A partir da idéia-mobilizadora do pro-
jeto serão mantidas várias atividades comu-
nitárias já em andamento no curso, e ou-
tras poderão ser acrescidas a partir do pro-
cesso de compartilhamento de interpreta-
ções e sentidos, e da realização de ações
articuladas pelos parceiros.

A cada semestre acadêmico os objeti-
vos e metas dos projetos serão avaliados pelo
coordenador das atividades comunitárias do
curso de Psicologia junto com os parceiros.

Etapas de execução
O projeto de intervenção do curso de

Psicologia, por sua amplitude, prevê sua
implantação em etapas, conforme segue
abaixo.

Etapa 1. Levantamento de necessidades da co-
munidade de Canoas

Foi realizado, em conjunto com a co-
munidade de Canoas, um levantamento
preliminar de necessidades. Esse levanta-
mento, apresentado no quadro a seguir,
norteia as ações propostas na Etapa.4.

- Qualificação  do atendimento em Saúde Mental na Rede Básica.
- Realização de grupos socioeducativos relativos à saúde da mulher.
- Realização de grupos socioeducativos com famílias em situação de vulnerabilidade social.
- Realização de grupos relacionados à depressão, posto que esta é uma enfermidade de alta incidência na

comunidade.
- Realização de grupos com idosos, contemplando temas referentes à saúde e qualidade de vida na

terceira idade.
- Palestras informativas junto às escolas.
- Capacitação de profissionais que atuam nos campos de situações de violência doméstica, prevenção e

acompanhamento da gestação na adolescência e questões relacionadas ao desenvolvimento infantil.
- Desenvolvimento de alternativas de enfrentamento da pobreza e exclusão social.
- Desenvolvimento de alternativas de enfrentamento ao uso de drogas e prevenção de DST/AIDS.
- Cursos profissionalizantes para adolescentes.
- Desenvolvimento de alternativas para sanar desemprego na família.

Etapa 2. Estabelecimento de parcerias com a
comunidade

As parcerias visam integrar a rede so-
cial da cidade, de forma a potencializar os
recursos existentes. Algumas delas já estão

consolidadas, enquanto outras estão na
fase de tratativas.

- PODER JUDICIÁRIO / FÓRUM DE
CANOAS, através do Núcleo de Atendi-
mento às Vítimas de Violência  (NAVIV)

Quadro 1. Necessidades levantadas na comunidade de Canoas
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- INSS – Unidade Canoas, através do
Serviço de apoio qualificação ao traba-
lhador pertencente ao Programa de Re-
abilitação Profissional, executado pelo
SPPOT (Serviços e Pesquisa em Psicolo-
gia Organizacional e do Trabalho)

- Escolas Estaduais do Município,
através do Programa de Orientação
Profissional para o Primeiro Emprego,
executado pelo SPPOT (Serviços e Pes-
quisa em Psicologia Organizacional e
do Trabalho)

- Prefeitura Municipal de Canoas:

Projeto Ações Integrativas Comunitá-
rias da Secretaria Municipal de Saúde

Programas junto às Escolas Públicas de
Canoas, CAPS Saúde Mental, Unida-
de de Saúde da Mulher, Serviço de
Atenção Alimentar, e  Secretaria de
Assistência Social, Cidadania e Traba-
lho (SMASCIT).

Etapa 3. Levantamento de recursos do curso de
Psicologia para atendimento das demandas co-
munitárias

Como programas vinculados ao setor
de extensão, os serviços do Curso de Psico-
logia contemplam as áreas de Psicologia
Clínica e da Saúde, Hospitalar, Escolar,
Organizacional e do Trabalho.

O curso de Psicologia mantém de for-
ma permanente os seguintes serviços e la-
boratórios voltados para as necessidades e
demandas da comunidade:

a) Serviços
Clínica Escola. Oferece atividades de

promoção e prevenção da saúde, tratamento
e reabilitação,  o que ocorre tanto nas depen-
dências da clínica quanto nos espaços da co-
munidade. A Psicologia atua em parceria com
as áreas de Fisioterapia, Fonoaudiologia, Ser-
viço Social e Assistência Jurídica.

Serviços e Pesquisa em Psicologia Es-
colar  (SEPPE). Presta assessoria escolar à
comunidade, tanto em nível individual

quanto grupal, contemplando equipe dire-
tiva, professores, alunos, funcionários e fa-
miliares.

Núcleo de Atendimento às Vítimas de
Violência (NAVIV). Presta atendimento in-
tegral às vítimas de violência da comunida-
de de Canoas, com o aporte das área de
Serviço Social e  Direito.

Serviços e Pesquisa em Psicologia Or-
ganizacional e do Trabalho (SPPOT). De-
senvolve pesquisas e intervenções no cam-
po da Psicologia Organizacional e do Tra-
balho, em diferentes contextos, visando
promover a saúde e qualidade de vida de
indivíduos, grupos e organizações.

b) Laboratórios de ensino
Os laboratórios visam oferecer supor-

te ao Ensino, Pesquisa, e prestação de ser-
viços no desenvolvimento de atividades
docentes, discentes e profissionais; incen-
tivar e favorecer a busca da investigação e
da produção e divulgação do conhecimen-
to, na e com a comunidade, visando à inte-
gração teórico-prática; promover a integra-
ção entre docentes, discentes e pesquisa-
dores no desenvolvimento de atividades de
ensino, pesquisa, extensão.

Laboratório de Ensino Aprendizagem
em Instrumentos de Avaliação Psicológica
– LabIAP.  Enfoca a avaliação psicológica,
como área de saber e de intervenção. Atua
na validação de instrumentos psicológicos
e desenvolve instrumentos de investigação
específicos para a avaliação das interven-
ções propostas pelos serviços.

Laboratório de Ensino e Pesquisa em
Psicologia do Desenvolvimento – LEPePD.
Enfoca os aspectos do desenvolvimento
humano em nível de pesquisa e desenvolve
ações junto à comunidade na prevenção de
problemas no desenvolvimento humano e
promoção da saúde.

Laboratório de Psicologia da  Saúde
(LAPS). Desenvolve pesquisas no campo da
saúde e estressores psicossociais. Desenvol-
ve e avalia intervenções psicossociais que
objetivem a promoção, prevenção e reabili-
tação em saúde.
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Etapa 4. Propostas dos Serviços para as
necessidades levantadas

De acordo com as necessidades inicial-
mente levantadas, a implantação do projeto
deverá ocorrer por módulos, sendo que cada

módulo contempla um grupo alvo (crian-
ças e adolescentes, mulheres, trabalhadores
desempregados e idosos), identificado como
prioritário para as ações interventivas. Os
módulos são apresentados a seguir:

Quadro 1 - Módulo e níveis de intervenção

INTERVENÇÃO NÍVEL

Módulo I. Crianças e adolescentes

• Intervenção em problemas escolares de aprendizagem, agressividade e
hiperatividade

• Escola, Família

• Prevenção do uso indevido de drogas • Escola, Serviços de Saúde, Família
• Fortalecimento de vínculos familiares • Criança, Família, Escola
• Prevenção e atenção à violência doméstica • Criança, Família, Escola, Serviços de Saúde
• Orientação profissional e profissionalização • Escola, Prefeitura
• Planejamento familiar, sexualidade e prevenção de gravidez na adolescência • Família, Escola, Serviços de Saúde
• Capacitação em habilidades sociais • Criança, Escola, Família
• Prevenção e tratamento de depressão e stress • Criança, Família, Escola, Serviços de Saúde

Módulo II . Mulheres

• Prevenção do uso indevido de drogas • Mulheres, Serviços de Saúde, Família,
Clube de mães

• Fortalecimento de vínculos familiares • Mulheres, Família, Clube de mães

• Manejo e educação dos filhos • Mulheres, Clube de mães
• Prevenção e atenção à violência doméstica • Mulheres, Família, Clube de mães, Serviços

de Saúde
• Empregabilidade • Mulheres, Prefeitura
• Planejamento familiar e sexualidade • Mulheres, Serviços de Saúde, Clube de

mães
• Capacitação em habilidades sociais • Mulheres, Família, Clube de mães
• Prevenção e tratamento de depressão e stress • Mulheres, Família, Clube de mães, Serviços

de Saúde

Módulo III. Idosos

• Autocuidado • Idoso, Família, Serviços de Saúde
• Valorização da vida • Idoso, Serviços de Saúde, Família
• Sentido de vida e atividades de lazer • Idoso, Família
• Apoio social na aposentadoria • Idoso, Família, Serviços de Saúde

Módulo IV. Trabalhadores desempregados

• Prevenção do uso indevido de álcool e drogas • Trabalhador, Serviços de Saúde, Família
• Fortalecimento de vínculos familiares • Trabalhador, Família
• Prevenção à violência Doméstica • Trabalhador, Família, Serviços de Saúde
• Alternativas de trabalho: cooperativismo e auto-emprego • Trabalhador, Prefeitura
• Empregabilidade • Trabalhador, Prefeitura
• Reabilitação profissional • Trabalhador, Serviços de Saúde
• Capacitação em habilidades sociais • Trabalhador, Família, Prefeitura
• Prevenção e tratamento de depressão e stress • Trabalhador, Família, Serviços de Saúde

Módulo V. Indivíduos e grupos em situação de vulnerabilidade social: Pacientes crônicos, gestantes de risco,
soropositivos, moradores de locais de risco

• Autocuidado
• Pacientes crônicos, Gestantes de risco,

Soropositivos, Moradores de locais de risco,
Serviços de saúde, Prefeitura

• Apoio emocional
• Pacientes crônicos, Gestantes de risco,

Soropositivos, Moradores de locais de risco,
Serviços de saúde, Prefeitura

• Adesão a tratamento
• Pacientes crônicos, Gestantes de risco,

Soropositivos, Serviços de saúde

• Educação sanitária
• Moradores de locais de risco, Serviços de

saúde, Prefeitura, Associação de
moradores

• Autogestão
• Moradores de locais de risco, Serviços de

saúde, Prefeitura, Associação de
moradores

• Prevenção e tratamento de depressão e estresse
• Pacientes crônicos, Gestantes de risco,

Soropositivos, Moradores de locais de risco,
Serviços de saúde, Prefeitura
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Para o módulo I, as equipes do NAVIV,
SEPPE e SPPOT possuem propostas de in-
tervenções com suporte do LAPS e LEPe-
PD.   Nos módulos II, III e V,  as interven-
ções iniciais serão propostas pela Clínica-es-
cola com suporte de todos os laboratórios.
E relativo ao módulo IV, o SPPOT é respon-
sável pelas ações com suporte do LAPS.

Etapa V. Avaliação das intervenções
As intervenções serão avaliadas de

acordo com sua efetividade em termos de
aprendizagem (considerando as práticas
dos alunos do curso de Psicologia), bem
como de efetividade dos serviços prestados.

A avaliação deve contemplar um ma-
peamento dos pontos fracos que possam,
no decorrer do trabalho, afetar na obten-
ção final de objetivos e metas, de maneira a
contemplar o maior número possível de
aspectos necessários para reestruturar a
intervenção, mesmo quando esta ainda es-
tiver em execução. Essa avaliação baseia-se
no entendimento de que embora exista uma
situação prevista na programação das in-
tervenções, existe uma realidade, caracteri-
zada temporal e espacialmente, que, mui-
tas vezes, é mais complexa que o planeja-
mento inicial. A idéia é que sempre se pos-
sa estabelecer critérios comparativos entre
essas duas abordagens, a fim de que seja
realizada a manutenção necessária para
uma intervenção produtiva (Vergara, 1993).

Uma avaliação final também é de ex-
trema relevância, ou seja, que se possa efe-
tivamente afirmar se uma ação programa-
da está conforme com as necessidades a que
se propunha trabalhar. Essa avaliação final,
no caso de nosso projeto, é a base para a
implantação definitiva dos serviços.

Os momentos de avaliação, no que tan-
ge ao projeto integrado, dizem respeito a
um mapeamento inicial da situação proble-
ma; uma avaliação periódica do formato ou
delineamento das propostas apresentadas,
avaliação do desempenho de cada interven-
ção, contemplando as tarefas e metodolo-
gia desenvolvidas, bem como os efeitos de
cada intervenção na rede social da comu-
nidade; e, por fim, uma avaliação do im-

pacto das ações desenvolvidas, ou seja, sua
efetividade em curto, médio e longo pra-
zos, além da capacidade de irradiação dos
efeitos positivos.

A implementação do projeto

O projeto será implantado por etapas,
ou seja, as intervenções, bem como o su-
porte fornecido pelos laboratórios serão
feitos de maneira programada.

O presente projeto firma-se por um
compromisso permanente do Curso de Psi-
cologia junto à comunidade de Canoas.
Mais que a idéia de implantação das pro-
postas apresentadas, o projeto prevê uma
abordagem em que muitos dos objetivos
serão definidos com o decorrer do próprio
processo de inserção, no qual a participa-
ção da comunidade se faz mais presente.

Nesse sentido, o comprometimento do
psicólogo constitui uma atuação que vai além
do entendimento puro e simples das circuns-
tâncias de vida na comunidade em questão,
mas busca mapear as alternativas que já exis-
tem e que podem constituir-se em novas for-
mas de atuação (Martín-Baró, 1989)

A proposta é, portanto, mais ampla do
que, a princípio, se propõe. Uma vez iden-
tificados alguns focos de atuação, são for-
muladas algumas propostas, mas estas não
se reduzem a seu campo específico. Visam
a um maior nível de aprofundamento na
realidade. Visam ao questionamento dos
fenômenos que estão naturalizados.

Para o meio acadêmico, a inserção e o
comprometimento com as causas sociais
são mais que uma necessidade, é um dever
de retribuição como parte dessa rede soci-
al, onde o conhecimento acadêmico entra
para sistematizar as potencialidades daque-
les que vivem os problemas mais básicos,
buscam alternativas e, não raramente, já
possuem soluções.

A comunidade, dessa forma, revela seu
potencial e desenvolve os mecanismos que
desconstróem uma realidade alienante, em
prol de uma nova forma de apropriar-se de
sua vida.
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Quando falamos em universidade-co-
munidade, essa relação não deve ser enten-
dida como dois sistemas separados que se
unem em determinado momento. A comu-
nidade e a universidade são parte de um
mesmo sistema. O termo comunidade não
refere-se unicamente aos ‘desprovidos do
saber acadêmico’, mas sim a todos nós. Tra-
balhando juntos a reversão dos temas que
nos afligem a todos.

Podemos falar de utopia nesse campo?
Sim. Podemos. A utopia não é um lugar ao
qual se chega. A utopia é um não-lugar, para
o qual importa o caminho. Nas palavras do
poeta António  Machado: “Caminhante, não
há caminho. O caminho se faz ao andar.”
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