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Una lectura de las prácticas 
de psicología social en el campo 
de la salud desde una perspectiva 

construccionista                 
  

Jacqueline I Machado Brigagão1

Resumen
Este trabajo tiene por objetivo responder algunas de las preguntas que 

han surgido en las discusiones acerca de las actividades que realizamos y los 
grupos organizados en escuelas, organizaciones, asociaciones de barrios, 
comunidades, que están orientados por la perspectiva construccionista de 
la Psicología Social. De esta manera, la discusión que presentó aquí está 
directamente vinculada a la reflexión teórica que ha orientado las prácticas en 
este campo, y este texto pretende ser un esfuerzo por sistematizar y explicitar 
las posibilidades prácticas de trabajo que he encontrado en las actividades 
que desarrollo y en los grupos de discusión con colegas, alumnos y alumnas 
de psicología.

palabras clave: Psicología Social, construccionismo, 
                           salud, prácticas de enseñanza

1  Doctora en Psicología. Docente de la Escuela de Ciencias, Artes y Humanidades de la Universidad 
de São Paulo
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Abstract

A READING OF SOCIAL PSYCHOLOGY PRACTICES IN 
HEALTH SINCE A CONSTRUCTIONIST PERSPECTIVE  

The purpose of this work is to respond some of the questions that have 
arisen in the discussions about our activities and the organized groups in schools, 
organizations, neighborhood associations and communities oriented from the 
constructionist perspective of Social Psychology. So, this way the discussion that 
I present here is directly linked to the theoretical reflection that has oriented the 
practices in this field, and this essay tries to be a effort to systematize and to 
explain the practical possibilities of work which I have found in the activities that 
I develop and in the discussion groups with colleagues, students and students 
of Psychology.

Key words: Social Psychology, constructionism, health, 
                    education practices

Resumo

UMA LEITURA DAS PRÁTICAS EM PSICOLOGIA 
SOCIAL NO CAMPO DA SAÚDE EM UMA PERSPECTIVA 
CONSTRUCIONISTA

Esse texto tem por objetivo responder algumas das questões que tem 
surgido nas discussões acerca das atividades e dos grupos realizados em 
escolas, organizações, associações de bairro, comunidades que estão pautados 
em uma perspectiva construcionista da psicologia social. Assim sendo, a 
discussão que apresento aqui está diretamente vinculada à discussão teórica 
que tem orientado as práticas neste campo e este texto é mais um esforço de 
sistematização e de explicitação das possibilidades práticas de trabalho que 
tenho encontrado nas atividades que desenvolvo e nos grupos de discussão 
com colegas, alunas e alunos de psicologia.

palavras-chave: psicologia social, construcionismo, saúde, 
                            práticas de ensino
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1. Introdução

Uma das grandes dificuldades que as práticas em psicologia, 
no campo da saúde, enfrentam é o rompimento com o modelo clínico 
tradicional, ou seja, a possibilidade de atuar a partir de um modelo 
teórico que não esteja centrado apenas no indivíduo e nem na clássica 
dicotomia saúde/doença. Essa dificuldade esta relacionada com o 
fato de que grande parte dos conceitos de saúde está intimamente 
associada às noções de indivíduos, corpos e mentes. E a medicina tem 
sido oficialmente a ciência do campo da saúde e da doença. Mas, se 
por um lado nos distanciamos da medicina clínica tradicional, por outro 
nos aproximamos da saúde coletiva, já que, esta também prioriza a 
dinâmica das relações sociais.

 
A saúde coletiva surge como uma perspectiva crítica que demarca 

suas fronteiras com a saúde pública e critica as influências que o 
positivismo, o modelo biomédico e o tecnocientífico têm sobre os 
estudos em saúde pública (Campos, 2000). Assim, a saúde coletiva 
inaugura uma perspectiva teórica, metodológica e política na medicina 
cujo foco principal é o social. Nesse sentido, é possível observar 
aproximações entre a saúde coletiva e a psicologia social, já que a 
segunda também privilegia o social como categoria analítica e isso 
exige uma postura teórica, metodológica e política muito diversa da 
psicologia tradicional.   

Assim, a partir de uma perspectiva construcionista de psicologia 
social, proponho uma abordagem na qual o foco esta nas relações e não 
no que ocorre “dentro das mentes dos indivíduos”, onde a prioridade é 
o coletivo e o intersubjetivo. È nesse sentido que M. J. Spink (2003:27), 
discutindo sobre o que seria hoje a psicologia social da saúde, afirma:

Diria que a primeira característica é o compromisso com os 

direitos sociais pensados em uma ótica coletiva. Foge, portanto, 

das perspectivas mais tradicionais da psicologia voltadas á 

compreensão de processos individuais ou intra-individuais. 

Dialoga necessariamente, com teorias e autores que pensam 

as formas de vida e de organização na sociedade brasileira 

contemporânea (...)
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Mas, para poder pensar em uma ótica coletiva é necessário dialogar 
com teorias e autores que possam nos ajudar a sustentar essa perspectiva. 
Uma das noções que tem orientado esse modo de pensar é a noção de 
matriz apresentada por Ian Hacking (1999) que nos possibilita entender 
as articulações entre os diversos elementos que constituem o cotidiano 
dos grupos e das instituições, e ainda, que estes são o resultado de 
uma complexa rede que vem sendo construída por conversações e 
negociações iniciadas há muito tempo. Outra noção muito importante é a 
de práticas discursivas como sendo linguagem em ação, apresentada por 
Mary Jane Spink e colaboradores (2001). Essa noção, nos tem sido muito 
útil para pensar as diferentes configurações das relações entre as pessoas 
e o modo como estas produzem sentidos para suas experiências. A 
discussão sobre a especificidade do lugar, a solidariedade e a riqueza dos 
saberes produzidos na informalidade apresentada por Peter Spink (2003) 
e a proposta reinvenção da emancipação social de Boaventura Souza 
Santos (2006) tem sido fundamentais na construção do posicionamento 
ético e político diante dos desafios cotidianos.    

Vários outros autores tem sido importantes neste percurso e, à 
medida que vou avançando as suas vozes se farão presente, seja através 
de citações diretas ou de translações de idéias. Pensar as práticas em 
psicologia social no campo da saúde implica em realizar uma virada de 
no mínimo 90 graus em relação às práticas tradicionais. Isso porque, a 
psicologia social possibilita que os psicólogos (as) assumam posições 
muito diversas, das aprendidas dentro do modelo clínico tradicional e vai 
exigir de nós um esforço no sentido re-pensar as práticas e as teorias 
em psicologia. Muitas vezes, eu brinco com meus alunos que a grande 
maioria das explicações teóricas da psicologia são realizadas a partir 
de um modelo padrão de família e de sujeito que são muito pouco úteis 
para pensar as relações na modernidade tardia em um país como Brasil. 
Ou seja, grande parte das teorias foi escrita em momentos históricos 
específicos, e, em realidades sociais muito diversas das nossas. Além 
disso, em muitas das “teorias psicológicas” a sociedade e os indivíduos 
são pensados, a partir de modelos universais aplicáveis para todos. O 
que em uma perspectiva construcionista não faz sentido nenhum... Pelo 
contrário, o esforço é no sentido de conhecer as realidades locais, o 
modo como às pessoas se organizam, trocam conhecimentos e práticas 
e encontram respostas para os problemas vividos no cotidiano.
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Assim, como o foco esta no respeito às características de 
cada local, cada grupo, torna-se impossível criar regras ou técnicas 
aplicáveis a todos, ou seja, o trabalho em psicologia social não se 
desenvolve a partir de regras ou técnicas pré-estabelecidas, mas há 
posicionamentos teóricos, éticos e políticos que orientam as ações e 
que nos possibilitam participar na construção de um mundo melhor. 
Três posicionamentos me parecem fundamentais nesta perspectiva: A 
busca da maior horizontalidade possível nas relações, o reconhecimento 
das potencialidades presente nos saberes produzidos localmente, e o 
reconhecimento da capacidade auto-organizativa das pessoas e dos 
grupos na busca de soluções para os problemas. Apresento a seguir 
uma breve discussão destes posicionamentos.

2. A busca da maior horizontalidade 
    possível nas relações

Pensar o trabalho em uma perspectiva o mais horizontal possível 
significa abrir mão do lugar de saber tradicionalmente ocupado pelos 
profissionais da saúde, onde o especialista sabe qual é a cura para o 
problema do outro e desse modo estabelece com este uma relação 
vertical. O que estou propondo é o reconhecimento, de que, nas relações 
estamos sempre trabalhando juntos, na co-construção dos sentidos e 
que cada um dos elementos envolvidos no processo, necessariamente, 
está aprendendo e colaborando com o outro, e mais do que isto, que não 
há garantias de alcançar uma verdade ou um estado de “normalidade” 
plena. A primeira vista parece fácil. Ou seja, o que estou propondo é que 
possamos conversar de igual para igual que possamos cooperar em um 
diálogo, como afirma Lyotard (1989:133). “Mas fazer uma pergunta a 
alguém é pressupor que esse alguém a ouve e deseja responder, que 
deseja ajudá-lo, a saber, que deseja saber consigo, cooperar num diálogo 
(...)” Mas, esta tem sido uma das questões mais difíceis de discutir e de 
colocar em prática com os alunos e alunas de psicologia. Isso porque 
eles (as) são treinados anos a fio para serem os especialistas, para 
fazerem diagnósticos e decidirem qual e o melhor caminho para os “seus 
clientes”. Não é muito fácil convencê-los (las) de não ocuparem esse 
lugar de “poder-saber”, e muito menos de não terem métodos e teorias 
rígidas e fixas determinando as ações e as modalidades de relação. 
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Na perspectiva teórica que orienta este trabalho, ocupar esse 
lugar de “Saber” (com letra maiúscula para enfatizar que é um saber 
especialista) é um modo de manter as outras pessoas na posição de 
“não saber” e mais que isso é mantê-las em posição de subordinação 
nas relações com o mundo. Parece-me que esta dificuldade de des-
verticalizar as relações esta imbricada com o não reconhecimento dos 
saberes do outro.

È preciso deixar claro que relações totalmente horizontais não 
existem e que o binômio poder-saber atravessa todas as relações 
(Foucault, 1977). O que proponho é um esforço constante de busca de 
horizontalidade, mesmo sabendo que esta nunca será total ou plena, 
mas que possibilita um maior reconhecimento dos saberes e poderes 
do outro e de si mesmo.    

3. o reconhecimento das potencialidades 
presente nos saberes produzidos localmente

Não há nada de realmente novo ao dizer que é preciso reconhecer 
os saberes produzidos localmente e que é necessário ouvir as pessoas 
e tentar entender o que elas estão dizendo. O que é novo, ou digamos 
mais específico das práticas que proponho é dizer que não é preciso 
usar teorias sofisticadas de interpretação para decodificar o que é dito 
e classificar as pessoas em esquemas teóricas pré-concebidos. A idéia 
é poder dialogar com as pessoas e reconhecer que as estratégias e 
soluções encontradas por elas coletivamente no cotidiano são formas 
de conhecimentos válidos e eficazes. O que quer dizer que muitas 
vezes ao invés de “receitar” temos é muito que aprender... Paulo 
Freire há muitos anos atrás já nos dava pistas, de que somente por 
meio do reconhecimento de palavras que faziam sentido para as 
pessoas (palavras geradoras) seria possível realizar uma alfabetização 
significativa. 

Então, nesta perspectiva “Promoção da Saúde”, não se reduz à 
aplicação de modelos educativos prontos e de conceitos de prevenção 
descolados da realidade local. Pelo contrário, trata-se de pensar as 
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possibilidades coletivas de promoção da saúde, o que necessariamente 
vai passar pelo diálogo entre os saberes locais e as teorias oficiais sobre 
saúde. Não se trata, portanto, de programas educativos no sentido 
tradicional, onde os que sabem ensinam os que não sabem, acerca de 
temáticas relacionadas à saúde.

Um bom exemplo, de como esta perspectiva dialógica que estamos 
propondo é possível é o “Programa soro, raízes e rezas” implantado pela 
Prefeitura de Maranguape no Ceará. Este programa busca incrementar o 
uso do soro caseiro no controle da diarréia infantil, através da articulação 
do uso do soro com as crenças da população local de que a diarréia 
infantil pode ser curada com rezas e benzições. Assim, as rezadeiras 
foram incorporadas ao sistema de saúde municipal, e elas benzem o 
soro que as mães passam a dar para os filhos e recomendam o uso do 
soro. De acordo com as estatísticas da secretaria de saúde do município, 
os índices de mortalidade infantil têm decrescido significativamen-te, 
depois da implantação do Programa. 

4. o reconhecimento da capacidade auto-
    organizativa das pessoas e dos grupos
    na busca de soluções para os problemas

 
O mundo em que vivemos está dominado por modalidades 

sofisticadas de liberalismo político e econômico e por um processo 
de globalização que muitas vezes impede que as formas coletivas de 
organização sejam reconhecidas. A ênfase está em indivíduos autônomos 
— desprendidos de uma realidade compartilhada socialmente — e, os 
dispositivos disciplinares funcionam como mecanismos de controle das 
possibilidades de organização coletiva. Trata-se então, de trabalhar no 
sentido contra-hegemônico, ou seja, de buscar fortalecer o coletivo e 
a auto-organização de grupos que buscam a transformação social. E 
ainda de assumir uma posição política que busque novas modalidades de 
resistência intimamente associadas às possibilidades de emancipação 
social. Nesse sentido Sousa Santos (2006:41) reconhece a existência do 
movimento de globalização contra-hegemônica e explicita a importância 
deste:
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O movimento para uma globalização contra-hegemônica é um 

fenómeno político novo (Santos, 2005), centrado na idéia de que 

a fase actual do capitalismo global, conhecida como globalização 

neoliberal, exige novas formas de resistência e novas concepções 

de emancipação social. Novos agentes políticos e novas práticas 

estão a emergir do interior deste movimento, formado por um 

grande número de movimentos sociais e organizações não-

governamentais. Operam em um enquadramento igualmente 

novo, articulando em rede lutas locais, nacionais e globais.

Neste sentido, o foco está no reconhecimento desses novos agentes 
e práticas e no investimento no trabalho conjunto e na co-construção de 
alternativas viáveis de superação das desigualdades sociais.

È preciso lembrar que o reconhecimento do potencial auto-
organizativo dos grupos na busca de soluções para os próprios 
problemas implica na superação de modelos individualizantes e no 
reconhecimento de que somos seres sociais e coletivos. Como afirma 
Spink P. (2003:15),

(...) é necessário reconhecer a validade do pressuposto que 

nascemos em comunidade, nas sociabilidades e materialidades 

do dia a dia cujas linguagens de ação são repletas de palavras 

organizativas de uso constante; formando uma referência contínua 

a nossa competência coletiva. Há inúmeras lutas pela hegemonia 

sobre estas noções organizativas, mas elas fazem parte da 

competência coletiva — não há dúvida. Nascer em comunidade 

é presumir uma capacidade coletiva de autogestão, que antecede 

e prescinde um governo ou um Estado.  

Ou seja, a dimensão social e coletiva que os seres humanos estão 
inseridos desde muito cedo lhes possibilita desenvolver modelos eficazes 
de organização. Assim, o que proponho como posicionamento é que 
possamos nos esforçar para reconhecer e fortalecer esse potencial auto-
organizativo dos grupos, o que na maioria das vezes implica em abdicar 
do papel de coordenador dos grupos e assumir um papel de facilitador 
ou de colaborador durante o período que os grupos necessitam. Ou seja, 
nesta perspectiva o trabalho do psicólogo social no campo da promoção 
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da saúde envolve o reconhecimento, valorização e promoção da auto-
organização dos grupos e do coletivo.

Estes posicionamentos teóricos, éticos e políticos que propomos 
têm por objetivo auxiliar o (a) psicólogo (a) social a deslocar o foco 
apenas do indivíduo para os grupos, instituições e comunidades e pensar 
a saúde em uma perspectiva ampla, onde o bem estar e o equilíbrio bio-
psico-social dos indivíduos é conquistado através da participação e da 
valorização das redes e grupos sociais que constituem o cotidiano. Esta 
postura inclui trabalhar no sentido de conquistar os recursos materiais 
necessários para a sobrevivência, como água potável e comida para 
todos, e promover a participação ativa e a construção de relações que 
permitam obter uma vida saudável para todos. 
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