Declaração de Posição da EFPA sobre o Coronavírus:
Como fortalecer as comunidades em tempos de crise
15 de Maio de 2020
1. Qual o papel decisivo das comunidades na gestão da crise?
2. Como pode a psicologia comunitária ajudar as comunidades a recuperar da crise?
Num dos momentos mais disruptivos para a
sociedade contemporânea, não há dúvida que o
sentido de comunidade e a capacidade de apoio
mútuo podem ser factores determinantes para
lidar com uma situação nunca experimentada.
Estes aspectos são particularmente importantes
para os grupos sociais mais vulneráveis. No
entanto, para estabelecer redes de apoio mútuo
para os mais desprotegidos, é necessário
promover e sustentar comunidades fortes, bem
como um sentido comum de comunidade.
Neste documento são partilhadas algumas das principais recomendações da EFPA sobre as
consequências sociais da disseminação do coronavírus para as comunidades A psicologia
comunitária pode contribuir com competências e ferramentas próprias que podem ser úteis na
resolução de problemas reais, quer a nível local, quer à escala global.
Como fortalecer as comunidades para responder a um desafio nunca experimentado? Nos dias
que correm, o fortalecimento dos laços entre indivíduos dentro das comunidades é
fundamental. Não é apenas necessário promover o envolvimento em torno do bem-estar social,
mas também estabelecer um sentido de pertença e comunidade entre instituições, empresas
locais, activistas culturais, voluntários, poder local e media locais.
As comunidades têm o poder de aumentar a participação social
Imediatamente após o surto, muitas comunidades reagiram de forma criativa no apoio aos mais
vulneráveis. As comunidades podem ajudar os indivíduos a encontrar razões para o
envolvimento social; as pessoas precisam de sentir que podem ter uma influência nos problemas
da comunidade e que a sua contribuição é genuinamente útil e profícua. Necessitam igualmente
de sentir algum controlo sobre si mesmas e o seu ambiente, bem como de ver os seus esforços
reconhecidos.
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Envolver as pessoas nos problemas do dia-a-dia e conhecer as suas consequências tornará a
contribuição mais significativa e pessoal.
A participação e envolvimento traduzem o sentimento de fazer a diferença para os outros. No
entanto, especialmente em tempos de distância social, é também importante, do ponto de vista
psicológico, que os voluntários possam partilhar entre si as suas experiências. Estabelecer uma
linha telefónica de apoio ou reuniões semanais online podem ser boas opções.
As comunidades podem estimular a colaboração intersectorial
A colaboração intersectorial entre instituições, iniciativas e grupos comunitários ou sectores
comuns à maioria das comunidades (e.g., clínicas, creches, clubes ou associações, hospitais,
autoridades locais, bibliotecas, grupos de bairro, organizações de pais e professores, grupos
recreativos, grupos religiosos, serviços sociais e grupos de veteranos) promove o
estabelecimento de um forte sentido de comunidade (“Não estamos sozinhos”). As
comunidades devem abordar a população-alvo utilizando uma comunicação estratégica, por
meio de organizações cívicas e locais, conselhos escolares, sindicados, grupos de pais e
professores, igrejas, media locais e funcionários do poder local.
Comunidades acessíveis e inclusivas em tempos de crise
Muitas comunidades ampliam a comunicação entre gerações, no seio das famílias e dentro das
suas redes. Estabelecer linhas telefónicas de apoio ou enviar cartões postais podem ser
pequenos começos e ajudar a desenvolver estrategicamente acções de voluntariado.
O capital social e a cultura de responsabilidade social focam-se em tempos de crise. Quais as
formas de desenvolver redes de apoio intergeracional? Para ajudar os idosos a lidar com a crise,
é importante mantê-los seguros, promovendo ao mesmo tempo um sentimento de ligação e de
utilidade para os outros. É importante ajudá-los a encontrar novas e diferentes formas de cuidar
dos mais jovens, estabelecendo rotinas diárias que conectem avós e netos. O envolvimento
activo numa rede de apoio social durante e após uma crise pode trazer benefícios psicológicos
para os novos, por exemplo, fortalecendo a sua auto-estima, aumentando a sensação de apoio
por parte dos outros e ampliando o sentimento de eficácia pessoal e colectiva.
Conceber comunidades que possam dar resposta a desafios futuros, incluindo a próxima
pandemia, ajudará a projectar redes sociais sustentáveis. Em momentos em que os serviços de
saúde possam ter menos recursos, as comunidades precisam de planear a inclusão dos mais
pobres, dos idosos, dos marginalizados e dos desfavorecidos.
As comunidades podem promover os vínculos com a família, amigos, colegas e vizinhos – em
casa, no trabalho, na escola ou na vizinhança – incentivando-os a pensar esses vínculos como
alicerces e a investir tempo e cuidado no seu desenvolvimento. Os laços sociais fornecem apoio,
conforto, alegria e enriquecem a vida quotidiana. A solidariedade dos mais próximos é a chave
para lidar com desafios futuros. As ferramentas da psicologia comunitária podem contribuir para
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revitalizar laços com vizinhança, a fim de robustecer o sentido de solidariedade local e
desenvolver novas formas de união.
O denominado spirit of will to work together for a better community (vontade de trabalhar em
conjunto para melhores comunidades), proposto por Dugnad, é um exemplo, proveniente do
norte da Europa, que combina o conhecimento implícito das comunidades locais com o poder
da união (https://en.wikipedia.org/wiki/Communal_work#Norway). Este espírito também é
encontrado nas acções voluntárias espontâneas que podem ser observadas nos países mais
atingidos pela COVID-29 (Itália, Espanha e Reino Unido).
As comunidades podem fortalecer o sentido de comunidade enfrentando o isolamento e a
distância social
Eis um exemplo deste sentimento: “Aquilo que faço parece importar aos outros. Tenho alguém
com quem partilhar os meus pensamentos, eles parecem conhecer-me e cuidarão de mim
quando for necessário. Não estou totalmente sozinho” (Holte, 2017)*.
O sentido de comunidade é o sentimento de que é possível partilhar pensamentos, experiências
e sentimentos com alguém, de que somos importantes para os outros, que os outros se
preocupam connosco e que cuidarão de nós quando for necessário. É a sensação de não estar
sozinho.
Estas experiências também podem ser chamadas de sentido de identidade, lugar ou
comunidade, respeito próprio ou empoderamento, capital social ou grupo social, e estão
enraizadas nas necessidades psicológicas dos indivíduos: A sensação de que todos são alguém e
têm o seu próprio valor. De que todos se sentem parte de algo maior, de que todos precisamos
de alguém, seja a família, amigos, jardim de infância, escola, bairro, local de trabalho ou
organização. A sensação de ser bom em alguma coisa, de poder contribuir com uma
competência. A sensação de que se pertence a alguém ou a um lugar sentido como nosso. O
sentimento de poder pensar, sentir e agir sem ter medo. Para que o sentido de comunidade
possa ser fortalecido, as comunidades devem desenvolver e incluir nas actividades quotidianas
locais de encontro (virtuais): o jardim de infância, a escola, o local de trabalho, o bairro, grupos
de voluntariado, actividades culturais e de lazer.
Um forte sentido de comunidade é celebrar a capacidade comunitária de ajuda colectiva. Uma
sensação de poder ser um recurso para a vizinhança.
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Promover a resiliência através de práticas co-produtivas e de co-criação
A promoção da resiliência comunitária, quer
face a ameaças imediatas, quer no contexto de
formas sustentáveis de promoção do bemestar público, depende de um alto nível de
confiança entre autoridades e cidadãos.
Fomentar a ideia de que membros da
comunidade são os principais interessados nas
medidas colectivas para impedir a propagação
do vírus ajudará a criar confiança.
A construção de um sentimento de confiança na comunidade deve considerar o conhecimento
e as competências locais implícitas dos membros da comunidade criando formas de entender
as redes comunitárias das quais fazem parte. Construir confiança e solidariedade é um processo
a longo prazo, que envolve os sectores público e privado.
Neste processo de gerar confiança, é importante que a força dos recursos da rede possa ser
rapidamente mobilizada. As comunidades devem também colmatar as lacunas que possam
aumentar a vulnerabilidade à solidão e ao isolamento – as fraquezas.
Recuperação comunitária após a crise
Em muitos países, as comunidades são surpreendentemente activas no fortalecimento do
sentimento de pertença e na construção de novas formas de comunidade. Ajudar a preservar
ideias criativas e soluções pop-up que emerjam do envolvimento comunitário será importante
na manutenção do sentido de comunidade e de co-criação que parece despontar nas nossas
sociedades.
O impacto a longo prazo da promoção da solidariedade, sendo decisivo num momento em que
as relações face-a-face podem estar comprometidas ou dificultadas, será de fundamental
importância para o desenvolvimento de comunidades mais coesas. As comunidades devem
melhorar o contexto para o restabelecimento do futuro tecido social e domínio público. O
estabelecimento de parcerias entre serviços públicos e população, que sintetize os recursos de
ambos, pode ser uma fonte futura de reciprocidade e apoio mútuo.
As instituições locais desempenham um papel fundamental. Podem dar voz aos medos e
preocupações da comunidade e estabelecer com elas soluções para lidar com os problemas.
Este processo deve envolver especialistas que possam garantir que todas a informação
necessária está disponível. Deve ser preparado um plano para lidar com futuras
pandemias/ameaças, envolvendo diferentes intervenientes, incluindo os membros da
comunidade. A capacidade relevada pelas comunidades durante a crise deve constituir a base
para a reinvenção dos seus serviços públicos. As parcerias locais de saúde devem ser apoiadas e
mantidas com base na evidência sobre a capacidade dos serviços de saúde descentralizados na
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contenção e gestão da pandemia. Os psicólogos comunitários podem apoiar o desenvolvimento
e a gestão de parcerias de saúde baseadas na comunidade.
A recuperação implica o estabelecimento de uma relação diferente com a envolvente natural. É
importante ajudar os indivíduos a reconhecer a importância do seu ambiente para o bem-estar
e desenvolver uma consciencialização sobre a importância e a oportunidade de adoptar uma
abordagem mais sustentável ao nosso ambiente local. Muitos cidadãos experimentaram novas
formas de beneficiar do seu ambiente durante a pandemia (e.g., passeios, actividades
recreativas), possibilitando o reforço da conexão com a envolvente.
Incorporar a responsabilidade social e a cidadania em programas educacionais
Os programas educacionais públicos poderão propor-se à promoção do bem-estar psicológico e
social, reinventando assim o ambiente educacional. É importante o desenvolvimento de
projectos participativos que permitam que crianças e jovens explorem seus sentimentos, medos
e emoções. É uma oportunidade para reflectir, junto dos mais jovens, sobre o restabelecimento
de uma nova união junto dos pares e na comunidade, bem como de discutir responsabilidades
cívicas. O pós-emergência pode ainda ser uma oportunidade para fortalecer as competências de
cidadania através da experiência. A aprendizagem comunitária pode ser útil no ensino básico,
secundário e superior, oferecendo também formas de identificar novos locais de ensino
(apoiando a necessidade de qualificar o ensino, bem como de manter medidas de segurança e
distanciamento físico).
Em locais fortemente afectados pela pandemia, com elevadas taxas de mortalidade e
sofrimento, um dos principais objectivos da intervenção na escola será restaurar a segurança, a
estabilidade emocional e criar oportunidades de desenvolvimento positivo nas crianças.
Poderão ser dinamizadas intervenções, em todos os níveis de ensino, destinadas a permitir que
as crianças entendam as causas da pandemia, expressem pensamentos e sentimentos
desagradáveis e desenvolvam estratégias de mecanismos de coping que lhes permitam
percepcionar um maior controlo. Muitas crianças com dificuldades de aprendizagem e
necessidades educativas específicas perderam o apoio habitual durante a crise. As comunidades
e escolas necessitam de identificar essas crianças e de promover o seu desenvolvimento e
capacidades de aprendizagem.
Alimentar a memória comunitária criará forças e resiliência
Os psicólogos comunitários podem ajudar a estabelecer uma memória comunitária para o
período de recuperação após a crise. Portanto, os psicólogos comunitários europeus e os seus
colegas americanos, juntamente com seus colegas nos EUA estão a recolher ideias, momentos
criativos, experiências individuais e colectivas e modelos de boas práticas na base New Bank of
Community Ideas and Solutions. As memórias comuns de um sentido de comunidade recémnascido serão valiosas para a construção de futuras comunidades e sociedades mais resilientes
e inclusivas [Pesquisa e os resultados em http://www.ecpa-online.com/].
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Foi ainda criada uma outra base de recursos, como repositório de intervenções em psicologia
comunitária e novas ferramentas de lidar com a COVID-19 na Europa;
https://docs.google.com/document/d/1kDG-QtUZrklzmtM6ra_IeEz7I4zd1Ch1Waan59X_D0/edit. Este documento de crowdsourcing é um recurso de interesse para a psicologia
comunitária no contexto da pandemia COVID-19 e será actualizado à medida que novos
exemplos forem adicionados.
Cuidar do bem-estar individual e colectivo
Durante a crise, os indivíduos podem
experimentar medo e raiva. O
isolamento e as preocupações com a
saúde trazem o risco de estabelecer a
“distância social” como a nova medida
relacional estrutural. É importante
discutir medos e preocupações,
promovendo o equilíbrio entre a
necessidade de protecção com a
necessidade de uma vida criativa e social.
As comunidades podem ajudar a reconhecer a multidimensionalidade do bem-estar e apoiar os
cidadãos no desenvolvimento da capacidade de dominar e dar sentido a uma situação
totalmente nova. Isso pode ser feito reunindo histórias positivas e escrevendo narrativas
colectivas que possam ajudar as pessoas a lidar com as adversidades. Devem ser apoiadas as
reflexões colectivas sobre o desafio de valores sociais e individuais em contexto de crise, e com
base nelas, novos pactos de união podem ser desenvolvidos.
É importante ajudar os perderam familiares a encontrar um lugar colectivo de elaboração da
perda, reconhecendo a importância dos rituais comunitários.
Incluir uma perspectiva de género na agenda pós-pandémica, reavaliar o "trabalho
reprodutivo"
Há evidências em todo o mundo de que as crises pandémicas e globais tendem a aumentar a
desigualdade. Para as mulheres, que nas sociedades ocidentais prestam a maior parte dos
cuidados informais nas famílias, isto pode ter grande implicações ao nível do trabalho e
oportunidades económicas perdidas, aumentando a quantidade de trabalho não remunerado e
responsabilidades de prestação de cuidados. Seria importante que as comunidades
considerassem as necessidades específicas relacionadas com o género, incluindo as mulheres
na tomada de decisão na resposta pós-pandemia. Os psicólogos comunitários podem contribuir
significativamente em três áreas críticas de actividades para a adopção de uma perspectiva de
género:
•

Defesa e activismo, colaborando com organizações não-governamentais (ONGs),
centros de apoio e organizações que trabalham pela igualdade de género.

-6-

•

•

Desenvolvendo projectos de investigação participativos que incorporem as perspectivas
das mulheres sobre a pandemia e consequências, permitindo que elas tenham voz e
usem suas competências (liderança, criatividade) para projectar o cenário pós-COVID19.
Apoiando serviços de assistência (para vítimas de violência interpessoal, para
prestadores de cuidados) e comunidades de apoio (informais)

---------------*Holte, Arne (2017) https://www.psykologforeningen.no.
Esta informação foi preparada pelo Comité Permanente para a Psicologia Comunitária da
Federação Europeia de Associações de Psicologia (EFPA) editada pelo seu
CoordenadorNicholas Carr, em colaboração com a ECPA (European Community Psychology
Association Board)
A Federação Europeia de Associações de Psicologia (EFPA) representa associações de psicólogos
em 39 países europeus e cerca de 350.000 psicólogos. A EFPA reúne especialistas da Europa em
psicologia comunitária no Comité Permanente para a Psicologia Comunitária.
http://efpa.eu
http://covid19forpsychologists.eu
http://www.ecpa-online.com/
Contacto:
EFPA Headoffice : Nicholas Carr at headoffice@efpa.eu
Standing Committee for Community Psychology
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