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SINOPSE 
 
 

No presente trabalho abordaremos inicialmente o papel do estagiário e do 
supervisor de estágio. Em seguida, serão apresentados os aspectos comportamentais das 
crianças do Centro Comunitário Metodista do bairro São Gabriel/B.H. e as atividades 
técnicas utilizados para o tratamento dos indivíduos em questão.  

 
 
INTRODUÇÃO  
 
 

A comunidade é o lugar em que grande parte da vida cotidiana é 
vivida. Entretanto, o conceito de comunidade utilizado pela 
Psicologia Social Comunitária tem algumas características próprias, 
derivadas da comunitária forma que surgiu entre nós esta nova área 
de estudos. Sabemos que a prática científica não é imune aos 
movimentos sociais em cujo contexto se desenvolve e a psicologia 
comunitária não é exceção a esta regra (CAMPOS et al.., 1996, p.6). 

  
 
Sendo assim, a proposta da Psicologia Social Comunitária abrange um trabalho de 
equipe multidisciplinar, tendo como prioridade as classes populares, que não têm acesso 
a serviços básicos de saúde mental. Dessa forma, a Psicologia Comunitária nos pede 
uma visão mais crítica e uma ampliação do campo de atuação, cobrando uma 
abordagem mais preventiva, manipulando variáveis mais amplas, como as sociais e as 
institucionais. Ë importante, contudo, a participação da comunidade e dos funcionários 
das instituições na resolução dos problemas e na atuação na área de saúde mental. De 
acordo com Campos:  

 
Tipicamente, os trabalhos comunitários partem de um levantamento 
das necessidades e carências vividas pelo grupo-cliente, sobretudo no 
que se refere às condições de saúde, educação, saneamento básico e 
outros. A seguir, utilizando-se métodos e processos de 
conscientização, procura-se trabalhar com os grupos populares para 
que eles assumam progressivamente seu papel de sujeitos de sua 
própria história, conscientes dos determinantes sócio-políticos de sua 
atuação e ativos na busca de soluções para os problemas enfrentados 
(CAMPOS et al., 1996, p.10). 

 
 
Nos grupos populares existem enormes dificuldades em se buscar novas formas 

de participação, cooperação e solidariedade. Há uma tendência muito forte de se 
reproduzir a apatia, a competição, as formas não participativas e de lideranças 
autoritárias e centralizadoras. Essas tendências manifestam-se no trabalho, na família, 
na escola, enfim, dentro da comunidade. Assim, encontra-se nesses aspectos um dos 
mais importantes campos de trabalho para a Psicologia Comunitária: o de contribuir 
para que seja possível fazer com que os grupos populares assumam e criem novas 
formas de comportamento social, mais democráticos, participativos e solidários. 

Atenta às demandas sociais, a Faculdade de Ciências Humanas – Fumec, 
desenvolve um programa de atuação junto ao Centro Comunitário Metodista do bairro 



São Gabriel, zona norte de Belo Horizonte. A equipe de estagiários é supervisionada 
pela professora Carmem Cristina Rodrigues Schffer. 

A prática desenvolvida por nós, enquanto estagiários, é de intervenção em 
grupos de crianças e adolescentes, na faixa etária de sete a quatorze anos, que vivem, 
quase sempre, em situação de desestruturação familiar. Sem dúvida, esse é um dos 
maiores determinantes dos conflitos sociais e psicológicos que emergem claramente nos 
trabalhos realizados. 

 
 

OS NORTEADORES DA PRÁTICA DO ESTAGIÁRIO NA COMUNIDADE 
 
 

O trabalho comunitário para os estagiários tem dois objetivos básicos. Em 
primeiro lugar, colaborar de alguma forma com a comunidade, partilhando dos seus 
saberes com respeito e humildade. Em segundo lugar, aplicar os conhecimentos teóricos 
adquiridos na universidade. 

Muitos indivíduos perguntam-se o motivo pelo qual, cada vez mais estagiários 
estão inseridos em comunidades pobres como vilas, bairros periféricos, etc., e não em 
comunidades mais abastadas economicamente. A resposta é a seguinte: todas as 
comunidades possuem características que lhe são peculiares e os sistemas de princípios 
e valores variam de acordo com cada uma. Portanto, para efeito de estudo e trabalho, 
não existe comunidade melhor ou pior do que outra. Existem apenas comunidades 
diferentes. Além disso, as comunidades mais pobres apresentam, geralmente, 
receptividade aos trabalhos desenvolvidos pelas universidades. 

Qualquer atividade que venha a ser trabalhada dentro de uma comunidade deve 
seguir pelo menos dois princípios norteadores: 
 
- Inicialmente, é absolutamente necessário ter respeito pelo “saber” das pessoas. Cada 
comunidade tem seus saberes arraigados entre seus participantes. Antes de mais nada, 
torna-se imprescindível prestar atenção aos diálogos e às ações dos mesmos. A inserção 
na comunidade tem de ser feita moderadamente, sem proposições súbitas de mudanças 
na cultura local, que poderia resultar em choque e rejeição por parte das pessoas. 
“...Com cuidado e humildade, como alguém que pede licença para poder participar” 
(CAMPOS et al., 1996, p. 99). 
 
- Em seguida, deve-se levar em conta a preservação da autonomia das comunidades. 
Além da partilha dos saberes, é fundamental não demonstrar autoritarismo, e sim, a 
proposição de um trabalho no qual as decisões sejam tomadas por todos, de maneira 
participativa e democrática. A comunidade precisa caminhar por si, e cabe aos 
profissionais que estão inseridos nesse meio, zelar para que as pessoas não criem uma 
relação de dependência extrema. Afinal de contas, o profissional que vai prestar um 
serviço por determinado tempo, não pode ter a pretensão de tirar a liberdade e a 
autonomia locais. 
 
 
 
 
 
 
 



A REALIDADE VIVENCIADA NO MEIO POPULAR 
 
 
 Ao começarmos o trabalho no Centro Comunitário Metodista do bairro São 
Gabriel, nossa primeira preocupação foi a de ficarmos extremamente atentos às 
demandas e necessidades dos grupos com os quais iríamos acompanhar. Seria então, a 
tentativa de realizar um primeiro diagnóstico. 
 Os problemas que foram identificados durante o período em que trabalhamos 
estão relacionados, basicamente, à agressividade, ao individualismo, à ausência de 
limite, à sexualidade precoce, à estrutura familiar e conflitos de papéis. 

Atuamos em um Centro Comunitário com população de classe média baixa e 
baixa. Deixemos claro que as colocações que serão feitas a seguir não são 
generalizações, mas sim, fatos que ocorrem com bastante incidência entre o meio mais 
pobre e constatados por nós estagiários. 

O perfil psicológico que as crianças das regiões menos abastadas 
economicamente apresentam, está vinculado diretamente à desestruturação familiar. 
Muitas vezes, os filhos são concebidos sem planejamento prévio (por negligência, falta 
de conscientização ou de informação). 

Os filhos significam despesas a mais em casa. As crianças, ao invés de serem 
recebidas com afeto, como alguém desejado, são recebidas como um problema. Assim, 
ela cresce e não tem condições de ir para a escola, porque precisa trabalhar e colaborar 
no sustento da família. 

O ambiente nas periferias propicia a criminalidade, a violência e incentiva o 
individualismo. A “facilidade” de roubar é sedutora e, em algumas oportunidades, faz 
com que o indivíduo não estude, nem trabalhe. A violência ocorre também dentro da 
própria casa, onde a família reside. Ocasionalmente, os pais mantêm relações sexuais na 
frente das crianças, sem saber que, para elas, o ato sexual é visto como selvagem e 
violento. Frequentemente, o pai embriagado espanca a mulher e, em algumas ocasiões, 
também os filhos. A falta de emprego bem remunerado, assistência médica eficiente, 
saneamento básico, lazer e, sobretudo, de educação, compõem um verdadeiro “barril de 
pólvora”, pronto para ser detonado a qualquer momento. 

O referencial de afetividade da criança fica completamente perturbado, pois os 
pais que trabalham o dia inteiro, chegam em casa à noite, não têm paciência nem 
disposição para ficar com os filhos, devido ao cansaço. A agressividade e a conseqüente 
violência tornam-se parte integrante passam a ser consideradas como normais, pela 
criança.  

A questão da agressividade tem de ser trabalhada desde cedo, de forma que seja 
canalizada para atividades saudáveis. Para exemplificarmos de maneira mais nítida, 
faremos um rápido paralelo entre o médico especialista em cirurgia de tórax, um 
açougueiro e um estuprador. Primeiramente é necessário salientar que os três possuem 
um nível de agressividade relativamente alto. No primeiro caso, a agressividade foi bem 
canalizada, ou seja, foi direcionada para uma atividade saudável. O mesmo ocorre no 
segundo caso, no entanto, em menor proporção: não chegou a tornar-se um médico, mas 
conseguiu enveredar-se por uma profissão. O estuprador não teve sua agressividade 
devidamente canalizada. Tornou-se um marginal, aquele que vive à margem da 
sociedade em decorrência, possivelmente, de muitas variáveis negativas ocorridas no 
seu passado. 

A criança tende a repetir o comportamento que é observado por ela, dentro de 
casa. Portanto, a questão da agressividade tem que ser trabalhada com as crianças desde 
cedo. Cabe à família o papel de demonstrar afetividade, de não pregar o individualismo 



exacerbado, de impor limites e regras de respeito. Além disso, devem fazer com que os 
filhos tenham acesso à cognição (escola).  

 
 
 
OS DESAFIOS ENFRENTADOS NO CENTRO COMUNITÁRIO 
 
 
 Os trabalhos realizados por nós, enquanto estagiários, sempre tem um objetivo 
central pré-estabelecido, para que, as questões que serão relacionadas a seguir, sejam 
trabalhadas. Este objetivo é de cunho exclusivamente psicológico, e estamos o tempo 
todo nos policiando para que trabalhemos somente na área da Psicologia, sem invadir 
áreas destinadas a outros saberes como, por exemplo, a Pedagogia. 
 As atividades desenvolvidas com as crianças têm uma boa assimilação pois, 
estas, por estarem compreendidas na faixa etária de sete a quatorze anos, “situam-se” no  
Estágio das Operações Concretas de Piaget. Nesse estágio, ocorre uma gradativa 
diminuição do egocentrismo social, e a criança já passa a ter capacidade de perceber que 
as outras pessoas têm sentimentos. Passam a ter uma certa flexibilidade mental, 
entendendo regras de jogos, o que pode modificar em parte, as brincadeiras preferidas. 
Adquirem ainda, capacidade para criticar os sistemas sociais e propor novas soluções, 
além de formarem esquemas básicos como amor, justiça, democracia, tornando-se 
conscientes de seu próprio pensamento.  
 Dessa forma, estamos preocupados em realizar com essas crianças e 
adolescentes, dinâmicas de grupo, nas quais se trabalhem a questão do respeito, do 
limite, da agressividade, do individualismo, da sexualidade precoce, da carência afetiva, 
entre outras.  
 Nas dinâmicas vivenciadas, o mais importante é a compreensão do grupo como 
um todo, para assim trabalharmos as questões que emergem da convivência social. Até 
o presente momento foram desenvolvidas tarefas como colagens, desenhos livres e 
direcionados, pinturas, práticas e esportes com modificações em suas regras originais e 
dinâmicas que aplicam-se a grupos, com fundamentação psicológica. Isso, para que 
pudéssemos conhecer a estrutura e a história de vida das crianças, de suas famílias e 
suas respectivas problemáticas.  
 Os conflitos emergem nitidamente nas atividades realizadas. Pensamos que, o 
trabalho, para apresentar resultados verdadeiros, tenha de ser realizado a médio e longo 
prazo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



O INDIVIDUALISMO NA SOCIEDADE PÓS-MODERNA 
 
 

À exceção da figura legendária de Robson Crusoé e de eremitas, 
todos os seres humanos vivem em constante processo de dependência 
e interdependência em relação aos seus semelhantes. Um aperto de 
mão, uma reprimenda; um elogio, um sorriso, um simples olhar de 
uma pessoa em direção a outra suscitam nesta última uma resposta 
que caracterizamos como social. Por sua vez, a resposta emitida 
servirá de estímulo à pessoa que a provocou, gerando por seu turno 
um outro comportamento desta última, estabelecendo-se assim o 
processo de interação social (RODRIGUES, 1979, p.3). 

   
 

O homem é um ser que vive sociedade, e como tal, modifica seu 
comportamento, assim como seu modo de pensar e agir, com o passar dos tempos. 
Desde os primórdios da humanidade até os dias de hoje, a sociedade vem sofrendo 
contínuas e constantes transformações. O homem de hoje não é igual ao homem do 
século passado, muito menos ainda, igual ao homem da era medieval. 
 A era da modernidade aponta para caminhos perigosos e preocupantes. A 
subjetividade quase não é mais levada em conta pela sociedade, e, o homem, não é mais 
visto como “sujeito”, mas, sim, como consumidor. O valor de uma pessoa passa a ser 
medido, cada vez mais, pelo potencial de comprar, pelo que ela pode produzir e pelo 
cargo (profissão), que ela exerce. 
 Esse direcionamento é absolutamente preocupante, pois no momento em que o 
“sujeito” é superado pelo consumidor, mais vale, quem tem mais capacidade de 
consumir; e, consumir, significa que um irá querer fazê-lo mais do que o outro, numa 
competição de ritmo alucinante. 
 Caímos então, em uma questão expressiva: essa competição acirrada faz com 
que as pessoas se esqueçam de sentimentos como carinho, fato, atenção, amizade, 
companheirismo etc, e vivam única e exclusivamente para tentar serem melhores do que 
os outros. O individualismo chegou a um estado extremo em que as pessoas estão 
passando umas por cima das outras, para atingirem seus objetivos, pensando somente 
em si, não importando a quem machuquem. É relevante salientar que essas atitudes são 
valorizadas pelo capitalismo competitivo. 
 Neto observa que: “e tudo indica que a tendência contemporânea seja radicalizar 
ainda mais as prerrogativas da subjetividade individualizada e, nesta, reencontrar 
conjuntamente o normal e o patológico” (NETO, s.d., p.33).    
Dizemos “normal”, no sentido de ser saudável estabelecer planos e metas de vida, e, 
“patológico”, quando essas metas passam a ser desejos compulsivos e incontroláveis. 
Torna-se necessário, portanto, que a questão do individualismo seja inicialmente 
trabalhada com as pessoas, desde cedo, ainda quando crianças. Na maioria das vezes 
isso não ocorre, e a tendência é reproduzir o individualismo em suas relações. 
 
 
 
 
 
 
 
 



A IMPORTÂNCIA DO SUPERVISOR DE ESTÁGIO 
 
 
 O supervisor é um personagem de extrema importância no processo de estágio. 
“Por isso, o trabalho da supervisão de estágio é comprometido não somente como 
estando o supervisor no lugar daquele que dá conhecimento, técnicas e faz refletir sobre 
a prática...” (SAIDON ; KANKHAGI, 1978, p.47-48). 

O supervisor não pode ser visto como uma “peça” separada do “quebra-cabeça” 
no qual está envolvido o estagiário. O processo de atuação em uma comunidade é 
bastante complexo e, ao supervisor cabe, a função de ser parte integrante e ativa da 
situação. Entenda-se aí que parte ativa não quer dizer que o supervisor tenha que atuar 
como uma figura na qual são depositadas todas as angústias e medos dos estagiários. O 
verdadeiro supervisor é aquele que faz o estagiário pensar, que serve como suporte e 
não como “muleta”. Se o supervisor transforma-se em “muleta”, no momento em que 
esta é retirada, o estagiário não consegue caminhar sozinho. 

A supervisão é, então, um dos instrumentos para que o estagiário transforme-se, 
futuramente, em um profissional competente, ousado e capaz.   

 
 

CONCLUSÃO 
 
 
 É de extrema importância a participação do profissional PSI dentro dos mais 
variados campos da sociedade. Quer seja em comunidades mais carentes, ou mesmo nas 
de nível sócio-cultural elevado, ocorre uma intensa demanda por parte de seus 
membros. 
 A própria era d modernidade encaminha a sociedade, de maneira geral, para 
direções que podem ser classificadas, no mínimo, como perigosas.  A questão da 
competição, do individualismo e da ausência de afeto no grupo primário (família), são 
apenas alguns deles. 
 Os serviços prestados na área de Psicologia Comunitária visam não apenas 
trabalhar as questões que emergem das pessoas, mas, também, as que por ventura 
venham a surgir.  

Significa portanto, também, um trabalho de prevenção. E essa prevenção tem de 
ser manipulada como um trabalho de base, ou seja, de preferência com as crianças. Sem 
dúvida alguma, a melhor forma de evitar problemas futuros é trabalhá-los antes mesmo 
que estes se apresentem como realidades concretas. 

Por isso, a intervenção comunitária é necessária para o enriquecimento da 
Psicologia e da própria comunidade em questão, que no caso, é o Centro Comunitário 
Metodista do bairro São Gabriel. Pensamos ainda, a respeito do desafio que se apresenta 
para o estagiário de Psicologia, trabalhar questões tão profundamente delicadas do ser 
humano. Enfrentar desafios faz parte da vida de cada um de nós, sobretudo ao 
profissional da área PSI, que sempre deve acreditar no trabalho e prevenção, assim 
como, na possibilidade de mudanças. Só assim poderá contribuir para que o ambiente a 
convivência sejam mais saudáveis e harmônicos.  
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