
Introdução

O sentido psicológico de comunidade é um conceito amplamente estudado na

Psicologia Comunitária. Nas últimas décadas, a investigação em torno deste conceito

tem sido intensa.

A teoria proposta por McMillan e Chavis em 1986 continua a ser o

enquadramento teórico aceite pela comunidade científica nesta área, tendo esta teoria

várias aplicações em diferentes contextos. Várias escalas foram desenvolvidas para

avaliar o sentido psicológico da comunidade (ver revisão de Peterson, Speer &

McMillan, 2008). 

No âmbito desta investigação, decidimos utilizar o conceito e respectiva teoria

do Sentido de Comunidade assim como a escala recentemente desenvolvida – Escala

Breve de Sentido de Comunidade (Peterson, Speer & McMillan, 2008) – na área da

Saúde Mental e da Reabilitação Psicossocial. Tal como sugerido no artigo original

(McMillan & Chavis, 1986), pensa-se que a teoria do Sentido de Comunidade poderá

ter aplicações muito válidas na Reabilitação Psicossocial ao enfatizar a importância que

a comunidade exerce sobre a recuperação da pessoa que sofre de uma doença mental,

introduzindo estratégias que permitam que a comunidade exerça os seus benefícios

terapêuticos a ser desenvolvidos em residências e para proporcionar uma melhor

integração dentro das comunidades que rodeiam estas instalações (McMillan &

Chavis, 1986, pág. 20). 
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A presente investigação pretende estudar qual o nível de Sentido de

Comunidade apresentado pelos familiares de pessoas que sofram de doença mental

quando comparados com uma amostra normativa. A família, tal como foi dito por

vários autores (Birley & Hudson, 1983), constitui um dos pilares da Reabilitação

Psicossocial da pessoa com doença mental e por isso, pensa-se que ao conhecer o

sentido de comunidade da família se poderá inferir sobre o sucesso do processo de

reabilitação e desenhar intervenções mais eficazes, que tenham em conta as

potencialidades que a comunidade pode oferecer à família. Pensa-se que uma família

com um forte sentido de comunidade será uma família que sabe usar e usa os recursos

que tem à sua disposição: dirige-se a serviços para pedir ajuda para o seu familiar

doente, possui uma rede de apoio dentro da comunidade com a qual poderá contar, não

tem medo ou vergonha de ser julgado pelos outros por ter um familiar com doença

mental. Por outro lado, uma família com um fraco sentido de comunidade será uma

família isolada da sua comunidade. Dentro deste prisma, esta família poderá sofrer

a falta de apoio dentro da sua comunidade e provavelmente revela níveis de stress e

fardo familiar mais elevados.

No Enquadramento Conceptual e Revisão da Literatura, iremos em primeiro

lugar, abordar de forma sucinta o tema da Saúde Mental e mais especificamente da

Reabilitação Psicossocial. Nos capítulos seguintes focaremos o Sentido de Comunidade

e o modelo proposto por McMillan & Chavis (1986) e relacionaremos este conceito

com a Saúde Mental, nomeadamente com os familiares de pessoas que sofram de

doença mental. 

De seguida descreve-se na metodologia a amostra, os instrumentos utilizados e

os procedimentos estatísticos do presente estudo. Na secção de resultados

apresentam-se os valores obtidos e discutem-se os mesmos no capítulo da Discussão.

Por último na Conclusão reflecte-se sobre os resultados obtidos e implicações em

investigações futuras.

1. Enquadramento Conceptual e Revisão da Literatura

1. 1. A Reabilitação Psicossocial e a Saúde Mental

I
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Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS, 2003), o conceito de saúde

deve ser entendido como “um estado de completo bem-estar físico, mental e social e

não apenas a ausência de doença ou enfermidade” (pág. 7). Nesse sentido, o conceito de

saúde mental inclui conceitos como auto-eficácia, bem-estar subjectivo, autonomia,

competência, interdependência geracional e o reconhecimento da capacidade de

realização do indivíduo tanto a nível intelectual como emocional dentro da sua família

e comunidade. Esta definição aproxima-se de alguns dos pressupostos defendidos pela

Reabilitação Psicossocial.

A Reabilitação Psicossocial surge na sequência do movimento de

desinstitucionalização iniciado nos anos 50 em vários países europeus e na América do

Norte, que consistiu na reintegração social de pessoas com doença mental prolongada,

isto é, da passagem dos hospitais psiquiátricos destes doentes para a comunidade. Este

movimento provocou um processo de mudança social (Ekdawi & Conning, 1994) ao

criar a necessidade de respostas adequadas por parte da comunidade e propiciou o

aparecimento de programas de intervenção comunitário e o desenvolvimento da

Reabilitação Psicossocial (Liberman, 1988).

De acordo com Saraceno (1997), a Reabilitação Psicossocial pode ser entendida

como um conjunto de processos com o objectivo de diminuição da dependência e

défices causados pela doença mental e diminuição de respostas inadequadas associadas

à mesma. Os procedimentos de intervenção na Reabilitação Psicossocial pretendem

activar competências humanas e recursos materiais e sociais disponíveis na comunidade

para pessoas que sofram de doença mental.

Os princípios-guia da Reabilitação Psicossocial são os seguintes: a) o sucesso do

processo reabilitativo da pessoa com doença mental depende de uma interacção positiva

entre o indivíduo e o seu contexto; b) os efeitos da doença mental nos indivíduos devem

ser minimizados, promovendo as suas capacidades, recursos e competências residuais;

c) a promoção da reinserção da pessoa na sua família ou comunidade; d) o

desenvolvimento de competências sociais e laços sociais na comunidade e e) a

promoção de competências profissionais (Watts & Bennett, 1983). O objectivo final da

Reabilitação Psicossocial é o empowerment da pessoa, que sofre uma doença mental

prolongada (Lind, 1997) para que possa fazer uso dos seus direitos e deveres como

cidadão (Saraceno, 1997).
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1.1.2. A Relevância da Comunidade para a Reabilitação Psicossocial

Birley e Hudson (1983, pág. 181) salientaram que “o contexto interpessoal é a

rede social em vez da comunidade ou o grupo e, especialmente em áreas urbanas onde a

rede social é uma manta de retalhos solta, torna-se difícil localizar figuras-chave cuja

influência na ajuda ao paciente pode ser explorada.” Nesta afirmação os autores

chamam a atenção para as relações estabelecidas em vários contextos diferentes e a

importância que assumem no processo reabilitativo. Neste sentido, mais do que a

comunidade em si, o que deve ser reforçado na Reabilitação Psicossocial é a criação de

laços e relações sociais dentro da comunidade para que o processo de reintegração da

pessoa com doença mental possa ser facilitado.

A revisão realizada por Birley e Hudson (1983) revela alguns dos efeitos

positivos de relacionamentos próximos (amigos, vizinhos, voluntários) dentro da

comunidade no processo reabilitativo e na integração do indivíduo. Por exemplo,

Brown e Harris (cit. por Birley & Hudson, 1983) verificaram que relações de confiança

funcionam como factores protectores contra o desenrolar de uma doença mental em

face de acontecimentos de vida difíceis. A rede social do indivíduo promove a

aquisição e manutenção de comportamentos adaptativos. Do mesmo modo, Bennett e

Morris (1983) destacam na sua revisão de literatura os benefícios que o apoio social

pode fornecer aos indivíduos através de experiências de feedback positivo em que as

pessoas com doença mental têm a oportunidade de se sentir validadas e acarinhadas

pela sua rede de apoio. 

1.1.3. O Papel das Famílias na Reabilitação Psicossocial

 Segundo dados da OMS (2003) estima-se que 450 milhões de pessoas sofram de

algum tipo de perturbação mental ou comportamental e que uma em cada quatro

famílias possua no seu agregado pelo menos um membro que sofra de doença mental.

As famílias são muitas vezes os cuidadores primários e principais da pessoa com uma

doença mental e este facto pode ter impactos profundos na qualidade de vida das

famílias.

Actualmente o papel das famílias é amplamente reconhecido no processo

reabilitativo da pessoa com doença mental. A promoção de relações positivas e

apoiantes da família facilitam as melhorias de sintomas dos sujeitos que sofrem de

doença mental e o envolvimento da família agilizam a comunicação com e a
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intervenção da equipa técnica. Nesse sentido, a intervenção com as famílias dirige-se a

prevenção de recaídas e o encorajamento de adopção de comportamentos que

promovam uma reabilitação bem sucedida (Birley & Hudson, 1983).

 Outros autores como Lind (1997) defendem que deve ser dada aos doentes e às

suas famílias a possibilidade de participarem activamente no seu processo reabilitativo,

quer através da divulgação de informação quer através de um processo de tomada de

decisão. 

1.1.4. A Influência da Comunidade nas Famílias de Pessoas com Doença Mental

 Vários estudos acentuaram a importância da manutenção de uma rede social de

apoio dentro da comunidade (ver revisão de Birley & Hudson, 1983; Ekdawi &

Conning, 1994) para a diminuição de sentimentos de isolamento provocados por

estigma e discriminação real ou imaginária e para a diminuição da sensação de fardo

familiar provocada pelos cuidados dispensados ao elemento do agregado que padece de

doença mental (Magliano et al., 2002; Magliano et al., 2006).

 A comunidade, e nomeadamente o sentido de comunidade podem ser recursos

adicionais preciosos na reintegração da pessoa com doença mental e na facilitação do

processo adaptativo da família às exigências de cuidar de um familiar que sofra de

doença mental. Peterson, Speer e McMillan (2008) demonstraram existir uma

correlação positiva entre o Sentido de Comunidade e a Saúde Mental, o que reforça a

nossa proposição de que o sentido de comunidade poderá ser um factor mediador da

relação complexa entre os sujeitos e a sua comunidade e, através da sua promoção em

populações clínicas, possa melhorar as intervenções terapêuticas em comunidade.

1.2. O Sentido Psicológico de Comunidade

O conceito de Sentido de Comunidade foi originalmente proposto por Sarason

em 1974 com o propósito de explicar a natureza dos laços estabelecidos entre os

indivíduos e os grupos sociais alargados, como a comunidade. A definição proposta por

este autor foi a de que sentido de comunidade correspondia à percepção de semelhança

com outros, ao reconhecimento de interdependência com outros, uma predisposição

para a manutenção dessa interdependência através da doação ou realização do que os

outros esperam dele, o sentimento de que se faz parte uma estrutura estável superior e
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da qual se pode depender (Sarason cit. por Royal & Rossi, 1996). A nível sociológico,

Sarason considerava a perda de laços na comunidade como o resultado da sociedade

contemporânea com consequências nefastas para a psique humana, contribuindo para

sentimentos de solidão, alienação, sofrimento psicológico e sentimentos de impotência

perante forças sociais (para uma revisão consultar Townley & Kloos, 2009; McMillan

& Chavis, 1986). A partir da formulação de Sarason, este conceito tornou-se num dos

constructos melhor estudados no âmbito da Psicologia Comunitária (Sánchez-Vidal,

1991).

1.2.1. A Definição de Comunidade

O conceito de comunidade, tal como definido por Gusfield (citado por

McMillan & Chavis, 1986), assenta em duas perspectivas diferentes: uma perspectiva

geográfica e outra relacional. A comunidade pode ter fronteiras geográficas, sendo

definida pelo sujeito pelos seus limites em termos de espaço, por exemplo o bairro da

Ameixoeira ou a freguesia de Alfama. Por outro lado, devido aos vários sistemas com

que o indivíduo comunica no seu dia-a-dia, este pode considerar a sua comunidade num

sentido relacional do termo, encarando os vários sistemas que integra como sendo a sua

comunidade. Por exemplo, a faculdade, o local de trabalho, a comunidade virtual onde

interage, entre outros.  

No modelo descrito em seguida, considera-se comunidade como a comunidade

relacional e geográfica. Não obstante neste estudo optou-se por considerar comunidade

como um conceito dependente do contexto geográfico do sujeito. Uma vez que a

integração de uma família e do seu familiar com doença mental se faz dentro do seu

espaço habitacional e os contactos estabelecidos são normalmente dentro da área onde

reside. No entanto não ignoramos a importância que a rede social de apoio mais

alargada poderá ter tanto para a pessoa portadora de doença mental como para os seus

familiares.

1.2.2. O Conceito de Sentido de Comunidade

A definição adoptada neste estudo para sentido de comunidade foi proposta por

McMillan em 1976 (cit. por McMillan e Chavis, 1986) segundo a qual: o sentido de

comunidade é um sentimento que os membros possuem de pertença, um sentimento que

os membros se interessam uns pelos outros e interessam ao grupo e uma fé partilhada
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de que as necessidades dos membros serão satisfeitas através do seu compromisso de

união.” (pág. 9) Esta definição constitui-se como sendo a mais aceite e adoptada pelos

diferentes autores (para uma revisão consultar Peterson, Speer, & McMillan, 2008). 

A operacionalização do conceito e consequente construção de um instrumento

de avaliação deve-se a McMillan e Chavis (1986) e Chavis, Hogge, McMillan e

Wandersman (cit. por Chipuer & Pretty, 1999) que desenvolveram o Índice de Sentido

de Comunidade.

Segundo McMillan e Chavis, o conceito de sentido de comunidade é um

conceito multidimensional composto por quatro dimensões (pertença, influência,

integração e satisfação de necessidades e ligação emocional partilhada) explicitadas na

secção seguinte. Apesar da concepção original de McMillan e Chavis contemplar tanto

o sentido de comunidade relacional como o geográfico, os instrumentos de avaliação

desenvolvidos dirigiram-se essencialmente para a dimensão geográfica (Brodsky &

Marx, 2001). 

A Evolução do Conceito Sentido de Comunidade

Vários estudos desenvolvidos ao longo das décadas sobre este conceito apontam

para a importância de se considerar: a) o aspecto relacional das várias comunidades

com as quais o indivíduo mantém contacto; b) as ligações emocionais e c) a influência

das mesmas na pessoa (Rossi & Royal, 1996). Desse modo, Chavis e Pretty (1999)

salientam que as diferenças no nível de sentido de comunidade relativo à comunidade

geográfica podem ser mediadas por aspectos como vinculação e criação de uma

identidade comunitária. Sob a perspectiva do estudo do sentido de comunidade a um

nível grupal, Weisenfeld (cit. por Brodsky & Marx, 2001) considera este estudo

inadequado uma vez que o sentido de comunidade geral estaria dependente de múltiplas

perspectivas individuais. Este autor alerta os investigadores da área para a imprecisão

do estudo de factores individuais quando o sentido de comunidade é considerado a nível

comunitário. 

Por sua vez, Brodsky e Marx (2001) procuraram estudar os múltiplos sentidos de

comunidade vividos pelos sujeitos e os vários níveis de envolvimento experienciados

tanto em micro como macro-comunidades. Estes autores chegaram à conclusão que

dentro de uma mesma comunidade existem camadas de identidade e que os sujeitos
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desenvolvem múltiplos sentidos de comunidade conforme os papéis desempenhados,

sem no entanto perderem a noção do todo nem das suas partes constituintes. 

Na mesma linha de investigação, Kingston, Mitchell, Florin e Stevenson (1999)

procuraram estudar a relação entre variáveis ao nível comunitário com variáveis ao

nível individual e entender como estas variáveis se correlacionam com o sentido de

comunidade. Os autores chegaram à conclusão que existem diferentes sentidos de

comunidade mediante diferentes bairros, mas que as características individuais dos

residentes (educação e nível sócio-económico) também exercem uma influência no

nível de sentido de comunidade dentro de um mesmo bairro. Estes dados sugerem que

em intervenções comunitárias se devem ter em conta tanto as características da própria

comunidade como as características dos indivíduos que as constituem. Os dados do

estudo anterior apoiam as afirmações de Hill (1996), de que o sentido de comunidade

pode ser específico de determinada comunidade e que se devem levar em conta as

características idiossincráticas de cada comunidade.

1.2.3. O Modelo de Sentido de Comunidade proposto por McMillan e Chavis (1986)

O modelo proposto por McMillan e Chavis (1986) assenta em quatro dimensões:

a Pertença, a Influência, a Integração e Satisfação de Necessidades e a Ligação

Emocional Partilhada. Este modelo será descrito em pormenor nos parágrafos

seguintes.

 Os sentimentos de pertença são definidos por sentimentos de investimento de

identidade pessoal no grupo. Do investimento feito resultam sentimentos de que se tem

o direito de pertencer ao mesmo (Aronson & Mills; Buss & Portnoy cit. por McMillan

& Chavis, 1986). A dimensão Pertença possui cinco “atributos”, designadamente:

fronteiras, segurança emocional, sentimento de pertença e identificação, investimento

pessoal e um símbolo comum. A pertença a um grupo define-se através de limites e

critérios de inclusão/exclusão de pessoas, o que proporciona às pessoas que estejam

incluídas no grupo, sentimentos de identificação com outras pessoas, pois estas

possuem características semelhantes. Estas características semelhantes são depois

ampliadas através de um símbolo comum que as define e identifique perante outros

grupos. Do mesmo modo, o investimento pessoal favorece a dimensão de pertença na

medida em que a pessoa merece o seu lugar como membro do grupo devido ao esforço

que encetou para alcançar esse objectivo.   
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 A dimensão de influência está ligada a duas forças bidireccionais: influência do

indivíduo sobre o grupo versus a coesão grupal, ou seja a capacidade de influenciar os

membros do grupo a agir de acordo com os interesses do todo. Estas duas forças, apesar

de contrárias, não são incompatíveis e funcionam em simultâneo mantendo a

estabilidade do grupo. De acordo com estudos citados por McMillan e Chavis (1986),

tanto a conformidade dos membros para com o grupo como a influência que os

membros exercem sobre a comunidade são indicadores da força do laço que se

estabelece entre o indivíduo e a sua comunidade, funcionando como forças de atracção

e coesão entre os membros pertencentes a uma comunidade.

 Por sua vez, a dimensão Integração e Satisfação de Necessidades relaciona-se

em grande parte, segundo os autores deste modelo, com o conceito de reforço. O

sentido de comunidade é reforçado na medida em que a comunidade corresponde às

necessidades e aspirações dos seus membros e lhes permite desenvolverem-se enquanto

indivíduos. Quais são as necessidades identificadas por McMillan e Chavis (1986) que

favorecem um sentimento de integração e satisfação de necessidades? Segundo a

revisão de literatura efectuada por estes autores, estes identificaram três reforços: status,

competência e valores partilhados. O sucesso do grupo e o consequente status que a

pertença ao mesmo proporciona revela-se como um importante factor de motivação. O

reforço de competência relaciona-se com as habilidades e competências específicas de

um grupo e dos membros, que favorecem a aprendizagem das mesmas aos seus

membros ou o desenvolvimento de competências inerentes ao indivíduo. Por último, os

valores partilhados entre o grupo e os seus membros definem um espaço de

representação de necessidades e prioridades em comum. Este espaço comum define a

acção do grupo e auxilia na organização e no estabelecimento de prioridades para a

realização de actividades.

 A última dimensão definida por McMillan e Chavis (1986) refere-se à Ligação

Emocional Partilhada que se relaciona com sentimentos de história partilhada dentro da

comunidade. Segundo estes autores, não é necessário que os membros tenham

efectivamente vivido certos episódios da comunidade mas que se identifiquem com eles

e os incorporem na sua história pessoal. Dentro desta dimensão foram identificadas

características como: quantidade e qualidade da interacção, desfecho positivo de

acontecimentos, partilha de eventos em conjunto, importância dos membros para a
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história do grupo, recompensa dos membros através de honra e ligação espiritual à

comunidade e aos seus membros.

 No seu estudo qualitativo, Mannarini e Fedi (2009) encontraram evidências que

suportam o modelo de McMillan e Chavis através de entrevistas realizadas a membros

de comunidades sobre a experiência vivida. No entanto estes autores discordam da

dinâmica estanque do modelo proposto e sugerem uma sobreposição das dimensões.  

O Índice de Sentido de Comunidade

 Na sequência desta formulação teórica foi criado o Índice de Sentido de

Comunidade desenvolvido por Chavis, Hogge, McMillan e Wandersman (cit. por

Chipuer & Pretty, 1999). Contudo este instrumento foi criticado por vários autores

(Chipuer & Pretty, 1999; Tartaglia, 2006; ver revisão de Peterson, Speer & McMillan,

2008) por pretender medir um constructo multidimensional e revelar-se como

unidimensional, não corroborando assim o modelo de 4-factores de McMillan e Chavis

(1986). Enquanto Chipuer e Pretty (1999) propõem que o Índice de Sentido de

Comunidade seja analisado unidimensionalmente outros autores como Tartaglia (2006)

defendem a implementação de um novo modelo de Sentido de Comunidade com 3

dimensões. 

A Escala Breve de Sentido de Comunidade utilizada neste estudo surge como o

instrumento que mede o constructo de sentido de comunidade proposto por McMillan

em 1976 e confirma estatisticamente o modelo de 4-factores originalmente proposto por

McMillan e Chavis (1986). 

Outros Modelos de Sentido de Comunidade Propostos

 Anteriormente à formulação de McMillan e Chavis (1986) não existia um

modelo teórico que integrasse os vários dados, que haviam sido recolhidos desde a

formulação de Sarason em 1974 sobre o conceito de sentido de comunidade. No seu

artigo original, os autores supracitados realizaram uma extensa revisão bibliográfica dos

estudos realizados sobre o tema e organizaram o modelo anteriormente descrito a partir

dos dados empíricos obtidos.

Outros modelos e instrumentos de Sentido de Comunidade foram sendo

propostos ao longo de décadas de investigação. Como foi relatado na secção anterior, a

própria concepção teórica do conceito foi sendo expandida e revista. No entanto, o
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modelo mais comummente aceite pelos investigadores da área é o de McMillan e

Chavis (1986). Long e Perkins (2003), Tartaglia (2006) e Proescholdbell, Roosa, e

Nemeroff (2006) nos seus estudos encontraram evidências estatísticas de modelos de

sentido de comunidade de 3 dimensões. Long e Perkins (2003) nomearam estas

dimensões como Ligações Sociais, Preocupações Mútuas e Valores Comunitários;

Proescholdbell et al. (2006) falam de Influência, Ligação Emocional e uma dimensão

combinada de Satisfação de Necessidades e Pertença. Por sua vez, Tartaglia (2006)

identifica a Vinculação ao Local, Laços Sociais e uma dimensão combinada de

Satisfação de Necessidades e Influência. É de notar que estes estudos utilizam

diferentes escalas de sentido de comunidade, dai que os resultados sejam apenas

parcialmente comparáveis. 

Estes modelos alternativos não foram considerados neste estudo pois não partem

de um modelo teórico organizado e baseiam-se em grande parte na definição de sentido

de comunidade proposta por McMillan (cit. por McMillan & Chavis, 1986).

Consideramos igualmente que existe grande paralelismo entre os modelos alternativos e

o modelo anteriormente proposto por McMillan e Chavis (1986) daí que a nossa

preferência tenha recaído pelo modelo melhor estudado e aceite pela comunidade

científica.

1.3. O Sentido de Comunidade e a Reabilitação Psicossocial

 Nesta secção pretende-se explicitar a relação entre o sentido de comunidade e a

Reabilitação Psicossocial, integrando os dois conceitos no âmbito do presente estudo.

1.3.1. O Sentido de Comunidade como Variável Mediadora da Reabilitação

Psicossocial

O movimento de Reabilitação Psicossocial surge nos anos 50. Tem por

objectivos a intervenção com o indivíduo e o seu contexto. Neste sentido a Reabilitação

Psicossocial pode realizar-se fora do contexto hospitalar e dentro da comunidade em

que a pessoa com doença mental está inserida (Watts & Bennett, 1983). Os focos da

Reabilitação Psicossocial são os recursos do sujeito com doença mental: a nível pessoal,

funcional e social. Deste modo, é importante salientar a importância que o sentido de

comunidade pode ter como uma variável útil na avaliação de um processo de
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reabilitação uma vez que nos dá pistas sobre o ajustamento social do indivíduo ao seu

ambiente ou pelo menos da forma como este o percepciona.

A família também pode ser o alvo indirecto do processo de Reabilitação

Psicossocial uma vez que será capaz de realizar ajustamentos a nível social e funcional

para acolher de novo o membro dentro do seio familiar. No entanto, o que encontramos

na literatura é a noção de que as famílias se sentem isoladas da sua comunidade devido

ao estigma real ou imaginado que sentem (Lomas; Davis; National Schizophrenia

Fellowship cit. por Birley & Hudson, 1983). Por sua vez, para os utentes, encontrar-se

internado longe da família pode significar a perda de laços sociais, tanto de amigos

como de conhecidos.

Vários estudos realizados demonstraram que o sentido de comunidade se

relaciona significativamente com índices de participação comunitária, bem-estar

subjectivo (Davidson & Cotter, 1989), saúde mental e se correlaciona negativamente

com a depressão (para uma revisão ver Peterson, Speer, McMillan, 2008). 

 Daqui advém a necessidade de promoção de uma relação funcional e de

reciprocidade entre a família, na pessoa do cuidador, através do desenvolvimento do

sentido de comunidade do mesmo, que lhe permita percepcionar o ambiente como

receptivo às suas necessidades e possa permitir uma diminuição da percepção de

estigma social e melhor aceitação das diferenças da família.  

1.3.2. Implicações do Sentido de Comunidade de Familiares de Pessoas com Doença

Mental na Reabilitação Psicossocial

O que nos leva a estudar familiares de pessoas com doença mental em vez dos

próprios? A resposta a esta questão prende-se com a falta de investigação relativamente

às vivências dos familiares em relação ao facto de terem um membro portador de

doença mental na família. Os estudos efectuados com famílias centram-se sobretudo no

fardo familiar (family burden) e no apoio social prestado ao doente pela família

(Magliano et al., 2006; Magliano et al., 2002). Neste estudo decidimos inverter o foco

de atenção para a família relativamente ao doente e avaliar o impacto da presença de

um membro com doença mental no agregado familiar no nível de sentido de

comunidade dos seus familiares. 

Os familiares constituem um importante apoio à integração da pessoa com

doença mental na sua comunidade e as razões do estudo das suas percepções



A “cola” que une a Comunidade – Dissertação de Mestrado

12

relativamente à comunidade prendem-se essencialmente com a possibilidade de estudo

e desenvolvimento de programas de reabilitação adequados às suas necessidades,

promoção da sua saúde mental e a influência que a sua inclusão terá nas políticas de

saúde mental (Tryssenaar & Tremblay, 2002). Na sua revisão de literatura Townley e

Kloos (2009) encontraram evidências de que o aumento do sentido de comunidade em

pessoas com doença mental pode reduzir sentimentos de estigmatização e

marginalização, como ser igualmente benéfico no processo de recuperação (recovery) e

sensação de bem-estar. O sentido de comunidade pode igualmente ajudar na promoção

de uma integração bem sucedida ao aumentar sentimentos de ligação e

interdependência com vizinhos e outros membros da comunidade. Tendo em conta a

importância do apoio familiar ao sujeito com doença mental, pretendemos com este

estudo comparar o sentido de comunidade destes sujeitos com uma amostra retirada da

população normativa. Espera-se que os resultados nos permitam extrapolar sobre os

possíveis benefícios que um aumento do sentido de comunidade teria nos familiares

cuidadores da pessoa com doença mental. 

1.3.3. Estudos empíricos nesta área

Os estudos relacionados com o sentido de comunidade e a Reabilitação

Psicossocial/saúde mental são escassos e os estudos encontrados, centram-se na

percepção da pessoa com uma doença mental relativamente ao seu nível de sentido de

comunidade. No seu estudo qualitativo sobre o sentido de comunidade em estruturas

residenciais comunitárias, Herman et al. (2005) analisaram as percepções de membros

(utentes com doença mental e monitores) sobre a comunidade que os rodeava. Os

resultados obtidos pelos autores apoiam em grande parte a teoria de McMillan e Chavis

(1986) ao identificarem as dimensões que constituem o sentido de comunidade. O

estudo de Herman et al. (2005) permite extrapolar sobre a necessidade de incorporar o

estudo do sentido de comunidade em programas de intervenção de carácter reabilitativo

devido à importância que a comunidade e uma boa integração na mesma assumem para

os utentes. 

Tryssenaar e Temblay (2002) salientaram no seu estudo na percepção que os

familiares de pessoas com doença mental têm sobre “o que impede a pessoa com

doença mental de se integrar na comunidade” tendo em conta igualmente o seu

processo de envelhecimento. Foram identificados vários factores pelos cuidadores como
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falta de apoio dos técnicos, falta de serviços, responsabilidades do familiar cuidador, o

impacto do envelhecimento no familiar e no próprio e preocupações com o futuro. Este

estudo apesar de enfatizar as percepções dos familiares, fá-lo relativamente à percepção

dos familiares em relação ao doente. 

O que se pretende com o presente estudo é direccionar a investigação para a

percepção dos familiares cuidadores em relação ao seu sentido de comunidade. Mais

uma vez percebemos que a literatura identifica a comunidade como um potencial factor

reabilitativo da pessoa com doença mental, no entanto considera-se que este

potenciador se encontra sub-aproveitado uma vez que os programas reabilitativos não

tomam suficientemente em consideração o sentido de comunidade. 
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2. Metodologia

2.1. Objectivos e Justificação do Estudo

O presente estudo pretende compreender a natureza do sentido de comunidade

em familiares de pessoas que sofram de doença mental. Para este efeito pretende-se

comparar os valores da Escala Breve de Sentido de Comunidade e suas dimensões

(Peterson, Speer & McMillan, 2008; adaptada para a população portuguesa por

Marante, 2009) de uma amostra clínica (familiares de pessoas com uma doença

mental), com uma amostra normativa portuguesa. De igual forma, pretende-se comparar

nas duas amostras a importância da comunidade

Prevê-se que os resultados revelem um menor Sentido de Comunidade em

familiares de pessoas com doença mental quando comparados com uma amostra

normativa da população portuguesa. Este facto poderá ser devido às exigências ao nível

dos recursos familiares e escassez de laços com rede social de apoio a que o cuidar de

um familiar com doença mental exige e que consequentemente agrava os efeitos do

isolamento social vividos pela família (Watts & Bennett, 1983; Magliano et al., 2006)

Este estudo justifica-se, porque se parte do pressuposto, que o sentido de

comunidade poderá ser um constructo muito útil na avaliação de programas de

intervenção em Reabilitação Psicossocial (Tartaglia, 2006). 

2.2. Recolha dos dados

A nossa amostra foi recolhida em conjunto com os dados de Semblano (2009)

no âmbito das teses de Mestrado Integrado do núcleo de Psicologia Sistémica (ver

anexo 1). Por questões de acesso à amostra, escolhemos familiares com ligações ao

Instituto Irmãs Hospitaleiras do Sagrado Coração de Jesus e Instituto São João de Deus.

Os participantes são familiares de pessoas com doença mental que se encontrem a

receber apoio nas Casas de Saúde de Condeixa-a-Nova, Parede, Idanha, Telheiras e

Telhal, pertencentes ao Instituto das irmãs Hospitaleiras do Sagrado Coração de Jesus e

ao Instituto São João de Deus respectivamente. Da amostra clínica foram distribuídos

cerca de 200 questionários e recolhidos no total 54 questionários. 
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2.3. Caracterização da Amostra

Caracterização da Amostra Clínica

Dados dos familiares respondentes

A amostra clínica é constituída por 54 sujeitos, dos quais 57,4 % dos

respondentes são do sexo feminino e 42,6% dos respondentes do sexo masculino. A

idade mínima dos participantes é de 20 anos e a idade máxima de 78 anos. A maior

parte dos respondentes era casado (64,8%) sendo que a maior parte dos respondentes

era filho (35,2%) ou progenitor (25,9%) da pessoa que sofre de doença mental. 72,2 %

da amostra reside no distrito de Lisboa e 11,1% reside no distrito de Coimbra. Da

amostra 74,1 % vive em contexto urbano, 20,4 % suburbano e 3,7% em contexto rural.

A nível religioso, 75,9% afirma-se como Cristão. 50% dos participantes consideram-se

crente praticante e 40,7 crente não praticante. 

Dados relativos ao doente portador de doença mental

Relativamente à caracterização do familiar portador de doença mental,

verificou-se que 63% dos doentes são do sexo masculino e 37% do sexo feminino com

idades compreendidas entre os 17 e os 97 anos, dos quais 38,9% eram solteiros, 25,9%

casados, 27,8% viúvos e 7,4% divorciados. A maior parte (35,2%) não tinha filhos e

33,3% e 16,7% tinham 2 e 1 filho, respectivamente. A nível educacional, 42,6% da

amostra tem menos do 9º ano, 16,7% equivalente ao 9º ano, 14,8% ensino secundário e

24,1% nível superior e 1,9% mestrado/doutoramento. Em relação aos diagnósticos do

familiar com uma doença mental verificou-se o seguinte:, 27,8% apresenta quadros

demenciais, 18,5% perturbações do comportamento, 16,7% perturbações afectivas e

uma percentagem de 22,2% não sabe ou não respondeu ao item. 57,4% do familiar

portador de uma doença mental encontra-se actualmente institucionalizado, 25,9%

nunca estiveram internados e 16,7% estiveram internados no passado. 

O agregado familiar desta amostra era constituído em 20,4% pelo doente, pais e

irmãos, 16,7% pelo próprio, filhos e cônjuge, 14,8% encontravam-se em regime de

internamento, 11,1% vivia com o cônjuge e 9,3% vive sozinho.

Caracterização da amostra não-clinica
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A sub-amostra não clinica é constituída por 16 sujeitos do sexo masculino e 24

sujeitos do sexo feminino (n=40), a média de idades é de 48.68 anos com um

desvio-padrão de 14.508. Da amostra, 55% dos sujeitos são casados, 22,5% solteiros,

2,5% vive em união de facto, 7,5% são viúvos e 7,5% divorciados. 37,5% possui o nível

escolar secundário ou equivalente, 20% possui grau de ensino superior, 22,5% possui o

9º ano ou equivalente e 20% possui menos do 9º ano. A nível religioso, 82,5% assumem

a religião cristã. Relativamente à sua religiosidade, 45% assumem-se crentes

praticantes. Da amostra, 65% vive no distrito de Lisboa, 22,5% no distrito de Setúbal e

5% no distrito Leiria. Ao nível do tipo de área de residência, 62,5% vive em áreas

urbanas, 25% suburbanas e 12,5% numa zona rural.

Caracterização da amostra emparelhada

A amostra emparelhada é constituída por 80 sujeitos emparelhados segundo as

variáveis Sexo e Idade. Devido à grande dispersão de dados foram eliminados 14

sujeitos da amostra clínica. Da amostra normativa foi recolhida uma sub-amostra de 40

sujeitos (Gonçalves, no prelo) e subsequentemente emparelhada com a amostra clínica. 

2.4. Instrumentos

A Escala Breve de Sentido de Comunidade

 Esta escala foi desenvolvida por Petersen, Speer, e McMillan (2008) a

partir das quatro dimensões do modelo de McMillan e Chavis (1986), sendo constituída

por oito itens classificados numa escala de Likert de 5 pontos que varia entre discordo

fortemente e concordo fortemente. A utilização de uma escala de Likert de 5 pontos em

detrimento de uma escala dicotómica foi sugerida por Brodsky, Loomis e Marx (cit. por

Long & Perkins 2003) e Long e Perkins (2003) devido à possibilidade de esta aumentar

a variabilidade e sensibilidade dos resultados. A Escala Breve de Sentido de

Comunidade (EBSC) foi traduzida e adaptada para a população portuguesa por Marante

(no prelo) (ver anexo 2). Os dois primeiros itens referem-se à dimensão de

Necessidades de Realização, os itens 3 e 4 à dimensão de Pertença, os itens 5 e 6 à

dimensão de Influência e por último, os itens 7 e 8 à dimensão de Ligação Emocional.

Não existem itens invertidos, estando todos eles formulados pela positiva. Peterson,
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Speer e Hughey (2006) argumentam que itens formulados num sentido afirmativo

conferem maior precisão à escala e aumentam a consistência interna.

O Alpha de Cronbach para toda a escala encontrado na amostra clínica é de

α=.897, na sub-escala de Necessidades de Realização de α=.892, na sub-escala de

Pertença de α=.938, na sub-escala de Influência de α=.754 e por último, na sub-escala

de Ligação Emocional de α=.798. 

A Escala Importância da Comunidade

 Esta escala foi desenvolvida por Gonçalves, Lind e Moreira (no prelo) para o seu

estudo, sendo constituída por dois itens e classificada numa escala de Likert de 5 pontos

que oscila entre “nada importante” e “extremamente importante” (ver anexo 2). Tem

por objectivo conhecer a importância das relações actuais estabelecidas pelo sujeito

dentro da sua comunidade geográfica de um ponto de vista da identidade pessoal e da

vida social do indivíduo.

 Na amostra clínica, esta escala apresenta um Alpha de Cronbach de α=.812.

 Decidiu-se incluir esta escala no presente estudo para que se pudesse

compreender qual a importância da comunidade de um ponto de vista da identidade

pessoal e da rede social estabelecida. Conhecendo o grau de importância da área de

residência do respondente poderá ser inferido qual o grau de relação que o individuo

possui com o local onde habita e se este influencia o seu sentido de comunidade.

3. Resultados

 Os objectivos do presente estudo foram a comparação entre a amostra normativa

portuguesa e uma amostra de familiares de pessoas com doença mental com o intuito de

verificar diferenças entre as duas amostras. Dois conjuntos de análises foram utilizadas

para tal. 

Para as correlações dos dados demográficos com os valores das escalas, usou-se

na análise estatística testes de Spearman (para escalas nominais) e Pearson (para

escalas métricas). A comparação das duas amostras foi realizada através de um teste
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t-student para amostras emparelhadas. Os resultados encontram-se descritos na Tabela

3.

Tabela 1. Correlações entre dados demográficos da amostra clínica e a EBSC e a

EIC

V a r i á v e i s

relativas ao

respondente

Idade Género Estado Civil G r a u

de

Parent.

Grau de

Religiosidad

e

T i p o

d e

Área

EBSC totais .052 -.129 .052 .095 -.019 .174

Satisfação

Necessidades

.117 -.243 .060 -.098
.022

.038

Pertença .047 -.034 .083 .068 -.143 .132

Influência .003 .002 .053 .327* .042 .204

L i g a ç ã o

Emocional

-.007 -.153 -.045 .014
.024

.207

EIC .022 -.047 .027 -.028 -.050 .115

Nota:*p<.05

Tabela 2. Correlações entre dados demográficos dos familiares da amostra

clínica e a EBSC e EIC

V a r i á v e i s

relativas ao

familiar

Idade Género E s t .

Civil

Escolar. Internament

o

Diagnóstic

o

EBSC totais -.161 -.105 -.094 -.289* -.031 .041

S. Nec. .040 -.159 .137 -.344* -.222 .089

Pertença -.189 -.029 -.032 -.295* -.020 .054

Influência -.273* .123 -.405** .031 .200 .003

Lig. Emoc. -.107 -.139 .00 -.358* -.058 -.027

EIC -.102 -.024 .086 -.201 .076 .029

Nota: **p<.01; *p<.05
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  A tabela 1 refere-se às correlações entre os dados demográficos e a EBSC e

sub-escalas e a Escala de Importância de Comunidade. Para simplificar na primeira

parte da tabela apresentam-se os dados relativos ao familiar respondente e o seu

agregado familiar e na segunda apresentam-se os dados relativos à pessoa que sofre de

doença mental. Os resultados da Tabela 1 revelam que para os familiares respondentes

apenas o Grau de Parentesco se associa significativamente com a sub-escala de

Influência (r =.327; p< .05). Os dados dos familiares que sofrem de doença mental,

apresentados na Tabela 2, revelaram que o Grau de Escolaridade se associa

significativamente com a EBSC (r = -.289; p<.05) e com as sub-escalas de Satisfação

de Necessidades (r = -.344, p<.05), Pertença (r = -.295; p<.05) e Ligação Emocional (r

= -.358; p<.01). A idade da pessoa e o seu estado civil associam-se significativamente

com a sub-escala de Influência (r=-.273; p<.05 e r=-.405;p<.01, respectivamente).

Tabela 3. ESBC e sub-escalas e EIC: médias e desvios-padrão

Amostra Clínica Amostra Normativa

N M é d i

a

DP Máx. Min. N M é d i

a

DP Máx. Min.

EBSC 40 3.544 .765 5 1.62 40 3.372 .728 4.88 1.88

N. Realização 40 3.400 1.057 5 1 40 3.337 .950 5 1

Pertença 40 3.687 1.004 5 1 40 3.450 .966 5 2

Influência 40 3.412 .919 5 1.5 40 3.225 .884 5 1.5

Lig. Emocional 40 3.675 .789 5 2 40 3.475 .824 5 2

EIC 39 3.154 .919 5 1 40 2.800 .897 5 1

Tabela 4. Resultados dos Teste T-Student para a EBSC e EIC

t gl sig.

EBSC 1.138 39 .262

N. Realização .297 39 .768

Pertença 1.164 39 .252

Influência .834 39 .409

Lig. Emocional 1.213 39 .232
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EIC 2.049 38 .047

 Na tabela 3 são apresentados os valores de médias, desvios-padrão, máximos e

mínimos para a Escala Breve de Sentido de Comunidade (EBSC) e respectivas

sub-escalas assim como os valores para a Escala de Importância da Comunidade (EIC)

tanto para a amostra clínica como para a amostra não-clinica. Podemos observar que os

valores das médias da EBSC e sub-escalas não diferem muito entre amostras. Apesar de

não ser muito evidente, existe no entanto uma diferença substancial entre a média da

EIC nas duas amostras.

 Por sua vez na Tabela 4 são apresentados os valores do Teste t-student, os graus

de liberdade e o nível de significância para a EBSC e sub-escalas e para a EIC. Como

podemos observar, não existem valores significativos para a Escala Breve de Sentido de

Comunidade. O que significa não existem diferenças significativas de sentido de

comunidade entre a amostra clínica e não-clinica. A Escala de Importância de

Comunidade apresenta um valor significativo, o que sugere uma diferença entre as duas

amostras com valores de médias significativamente superiores para a amostra clínica.

4. Discussão

 Os valores de Alpha de Cronbach encontrados tanto na amostra normativa

(Gonçalves, no prelo) como na amostra clínica são valores muito satisfatórios para as

escalas. A consistência interna, tanto da EBSC como da EIC, revela bons valores para

ambas as amostras. Podemos concluir, que estas escalas podem ser aplicadas com

confiança, não só numa amostra normativa, como também numa amostra clínica.

 Os resultados do teste t-student não demonstraram valores significativos entre a

amostra clínica e não-clinica para a Escala Breve de Sentido de Comunidade. Não

parecem existir diferenças significativas na forma como familiares de pessoas com

doença mental e uma sub-amostra da população normal percepcionam o Sentido de

Comunidade. Por sua vez, na Escala de Importância da Comunidade o valor do teste

t-student é significativo. Os valores das médias (Tabela 3.) indicam que a comunidade

assume maior importância para os sujeitos da amostra clínica. Este resultado parece
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congruente com o estudo de Mannarini e Fedi (2009) que ao estudarem as diferentes

percepções de sentido de comunidade de sujeitos que participavam em associações

comunitárias vs. sujeitos não-participativos a nível comunitário, chegaram à conclusão

de que apesar de o sentido de comunidade nem sempre ser superior para os sujeitos com

participação activa na comunidade, a comunidade assumia um papel importante no seu

discurso e estes sujeitos estavam mais cientes dos problemas da sua comunidade. Tendo

em conta que os sujeitos da amostra clínica possam ter considerado as Casas de Saúde

como comunidades das quais fazem parte, é compreensível que atribuam uma maior

importância a essa comunidade na sua vida.      

 Os dados demográficos apresentam dados significativos quando correlacionados

com as escalas em estudo. Em relação ao familiar respondente, o único factor

significativo foi o grau de parentesco relativo à sub-escala de Influência da EBSC, o

que parece apontar que quanto maior o grau de parentesco (pai ou irmão) maior a

influência que este sente na comunidade. 

 Relativamente aos dados dos familiares com doença mental, as correlações

encontradas apontam para valores significativos ao nível da idade dos sujeitos, estado

civil e escolaridade. A variável idade correlaciona-se negativamente com a sub-escala

de Influência, o que significa que quanto maior a idade do familiar que sofre de doença

mental menor a influência que o mesmo terá sobre a sua comunidade. A nossa amostra

clínica era composta por muitos sujeitos idosos, o que explica em grande parte os

resultados. A escolaridade do familiar correlaciona-se significativamente com a EBSC

(valores totais) e com as sub-escalas de Satisfação de Necessidades, Pertença e Ligação

Emocional. O valor negativo destas correlações indica que quanto maior a escolaridade

da pessoa com doença mental menor a sua percepção de sentido de comunidade, menor

a percepção de satisfação de necessidades pela comunidade, menor sentimento de

pertença e menor ligação emocional à comunidade. Estas correlações negativas em

relação a uma maior escolaridade podem dever-se a uma maior percepção de

necessidades e a padrões de exigência de vida maiores devido a um nível de educação

superior. De igual forma, as pessoas com um maior nível educativo poderão apresentar

maiores níveis de vergonha pelo seu estado debilitado e perceberem a comunidade

como intolerante à sua situação.

 Por último, o estado civil do sujeito com doença mental correlaciona-se

negativamente com a sub-escala de Influência, o que parece indicar que sujeitos
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casados ou solteiros possuem um maior grau de influência na sua comunidade que

indivíduos divorciados ou viúvos. De facto, sujeitos casados são apoiados pelos

respectivos cônjuges e sujeitos solteiros usualmente podem contar com o apoio paterno,

o que parece justificar este dado. Prezza et al. (2001) demonstraram uma relação

significativa entre os sujeitos casados e o sentido de comunidade, o que apoia em parte

os resultados encontrados.  

 No seu estudo Peterson, Speer, e Mcmillan (2008) encontraram correlações

positivas entre a idade e os resultados da EBSC e das sub-escalas de Satisfação de

Necessidades, Pertença e Ligação Emocional. No presente estudo verificou-se uma

correlação significativa negativa entre a idade do familiar que sofre de doença mental e

a sub-escala de Influência da EBSC. Dado que a amostra recolhida é essencialmente

constituída por sujeitos de idade avançada, este valor pode ser atribuído à diminuição

de influência que os sujeitos vão perdendo na sua comunidade à medida que se tornam

mais dependentes de outros. No estudo de Gonçalves (no prelo) os resultados não

demonstraram correlações significativas ao nível da idade, escolaridade, sexo e estado

civil.

. 
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5. Conclusões

 O objectivo principal do presente estudo, (explorar as possíveis diferenças no

Sentido de Comunidade de uma amostra retirada da população normativa e uma

amostra de familiares de pessoas com doença mental), não revelou diferenças

significativas entre as duas amostras. No entanto os familiares de pessoas com uma

doença mental atribuem uma maior importância à comunidade em relação aos

familiares da amostra normativa. Avançam-se algumas explicações possíveis para este

facto:

O enunciado da escala pode não ter sido claro para os respondentes e estes não

terem compreendido que deveriam responder relativamente a si e não ao seu familiar. A

pouca compreensão do enunciado pode dever-se à ambiguidade do termo “bairro” que

pode ser interpretado de variadas formas pelos sujeitos (Coulton, Kobin, & Su cit. por

Prezza et al., 2001). 

 Uma explicação alternativa será a de que amostra clínica se encontra inserida

dentro de uma estrutura comunitária que os aceita e lhes presta o apoio que necessitam

no cuidado ao seu familiar, as Casas de Saúde onde os seus familiares recebem apoio.

Apesar de o enunciado explicitar que os respondentes deveriam reportar-se à sua

comunidade no sentido territorial, bairro/local de residência, acreditamos que

indirectamente e inconscientemente muitas pessoas responderam relativamente às

Casas de Saúde, pois as médias de resposta são ligeiramente superiores às da amostra

normativa. Esta evidência vai de encontro ao que alguns autores defendem (Royal &

Rossi, 1996; Puddifoot cit. por Prezza, Amici, Roberti, & Tedeschi, 2001), de que não

se deve dissociar nem ignorar a vertente relacional do sentido de comunidade nos

nossos estudos pois esta assume uma importância extrema. 

 No seu estudo sobre as barreiras à utilização de serviços de apoio na

comunidade pelos familiares cuidadores de pessoas que sofrem da doença de

Alzheimer, Winslow (2003) verificou que um dos benefícios do uso dos serviços se

traduzia num aumento da aproximação à comunidade e de apoio e ligação emocional

com a comunidade através da partilha de experiências. De facto, o apoio prestado nas

Casas de Saúde pode nutrir este sentimento de comunidade e explicar os resultados

obtidos no presente estudo. Para comprovar a existência deste artefacto no nosso

estudo, deveríamos estudar uma amostra constituída por pessoas que cuidassem de
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familiares que sofressem de doença mental e que não usufruíssem de qualquer apoio

comunitário e comparar deste modo o nível de sentido de comunidade com a nossa

amostra clínica. 

 De qualquer forma, poderemos afirmar com base nos nossos resultados o

seguinte: os familiares de pessoas portadoras de uma doença mental, que estão ou

estavam ligadas de alguma forma às Casas de Saúde das ordens religiosas revelam um

sentido de comunidade idêntico à população normativa. Estes dados podem apontar

para a pertinência dos cuidados prestados nestas instituições e para a importância destas

estruturas na Saúde Mental. Nesta perspectiva poderemos entender porque os familiares

de pessoas portadoras de uma doença mental, atribuem uma maior importância à

comunidade (possivelmente às Casas de Saúde), em relação aos familiares da amostra

normativa, que se referem ao seu bairro residencial.

 O instrumento utilizado neste estudo, a Escala Breve de Sentido de

Comunidade, parece ser um instrumento adequado a utilizar em Reabilitação

Psicossocial tendo em conta os valores de alpha de Cronbach. A Escala de Importância

da Comunidade desenvolvida por Gonçalves, Moreira e Lind (no prelo) revela também

um valor de alpha bastante aceitável e adequado. 

As potencialidades destas escalas devem ser melhor exploradas noutros estudos

e contextos, no entanto acredita-se que em projectos de intervenção comunitária possa

ser um dos instrumentos constituintes de uma bateria de avaliação de projectos. A

avaliação constitui uma etapa importante nos futuros projectos de intervenção

comunitária e tem por objectivos melhorar os serviços prestados (Sánchez-Vidal, 1991).

 Por último, o autor do texto gostaria de justificar o título do presente estudo: A

“cola” que une a comunidade. O título escolhido pretende transmitir a potencialidade

deste conceito no âmbito da Psicologia Comunitária e chamar a atenção para a sua

aplicabilidade prática. Tal como foi referido noutros artigos, o Sentido de Comunidade

e a sua promoção tem benefícios não só a nível individual como comunitário

promovendo maiores níveis de bem-estar e coesão. Todavia, tal como Mannarini e Fedi

(2009) salientaram no seu artigo, considera-se que o sentido de comunidade é uma

variável mediadora entre outras que actua na relação complexa que se estabelece entre

o indivíduo e a sua comunidade. Espera-se que outros estudos coloquem em evidência

essas variáveis para que a sua compreensão permita o desenvolvimento de programas
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de intervenção adaptados às necessidades dos indivíduos e às características próprias de

cada comunidade. 

O ser humano é um ser social que necessita de se sentir ligado a outros, quer

seja através de ligações significativas no seu bairro ou da pertença a comunidades

virtuais. Tal como Kingston et al. (1999) sugeriram, o sentido de comunidade pode ser

o ponto de ligação entre os indivíduos e os seus contextos. 

5.1 Limitações do estudo

 Em retrospectiva, é possível identificar características do presente estudo que

poderiam ter sido melhoradas e aperfeiçoadas. Como tal, gostaríamos de apontar

algumas imperfeições no mesmo:

 A não aplicação do questionário de dados demográficos como pré-teste – por

lapso nosso, não foi possível aplicar o nosso questionário de dados demográficos

previamente à recolha da amostra. Este lapso conduziu à recolha de dados

demográficos que poderiam ser interpretados de forma algo ambígua, em que as

pessoas ou não respondiam ou respondiam de formas distintas. 

 A pouca clareza do enunciado – parece ter havido pouca compreensão do

enunciado por parte dos sujeitos. Aconselhamos a que este seja alterado e que

segundo o descrito anteriormente se tenha igualmente em conta as

características relacionais do sentido de comunidade, uma vez que esta parece

surgir nas respostas de forma espontânea.

 A recolha ter sido realizada em instituições com características muito

particulares – as Casas de Saúde onde a amostra foi recolhida podem ter sido

interpretadas como estruturas comunitárias o que pode ter influenciado os

nossos resultados. As Casas de Saúde funcionam como uma comunidade

independente que disponibiliza recursos e apoio emocional e físico tanto aos

utentes como aos seus familiares e com uma filosofia de cuidados e relação com

as pessoas. O sentido de comunidade dos familiares em relação a estas

estruturas parece ser bastante satisfatório, o que poderá não ter permitido a

distinção entre esta amostra e a amostra normativa.

 A reduzida dimensão da amostra clínica e a grande amplitude de idades da

mesma – no emparelhamento da amostra foram eliminados cerca de 14 sujeitos

da amostra clínica devido à grande amplitude de idades relativamente à amostra
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normativa. A redução da amostra emparelhada a 80 indivíduos pode ter

influenciado os nossos dados a nível estatístico e não nos ter permitido explorar

as possíveis diferenças entre as amostras.

Sugere-se a replicação deste estudo com uma amostra mais alargada e

diversificada a nível geográfico e que a recolha seja realizada em contextos de

reabilitação comunitária mais abrangentes: hospitais públicos, projectos de intervenção

em comunidades, associações de familiares de pessoas com doença mental, entre

outros. Podem ser igualmente realizadas comparações entre estes diversos tipos de

amostra.  

Espera-se que no futuro seja feita uma melhor distinção a nível teórico do

conceito de bairro/vizinhança no contexto português e que se possa avaliar o sentido de

comunidade de forma mais precisa.

Pensa-se igualmente que seria interessante comparar as visões de sentido de

comunidade entre os familiares cuidadores e a pessoa que sofre de doença mental. A

visão do utente é importante mas não podemos esquecer-nos do papel e da influência

que as famílias têm no processo reabilitativo da pessoa com doença mental. Nesse

sentido poderia utilizar-se a escala desenvolvida por Townley e Kloos (2009) que

criaram um instrumento de sentido de comunidade adaptado para as pessoas que sofram

de doença mental a partir do trabalho de Long e Perkins (2003) com o Índice Breve de

Sentido de Comunidade. 

5.2. Implicações práticas/ rumos a seguir no futuro

 Os efeitos terapêuticos da comunidade na pessoa com doença mental são

amplamente reconhecidos e apoiados pela investigação na área da saúde mental e os

programas de Reabilitação Psicossocial constituem um exemplo de aproximação do

indivíduo à sua comunidade. Neste sentido, acreditamos que a variável de sentido de

comunidade possa ser vista como uma variável mediadora desta relação entre o sujeito

e a sua comunidade, e que deve ser uma nova vertente explorada e investigada na área. 

 A partir dos resultados obtidos, colocam-se questões que gostaríamos de ver

respondidas no futuro. Tais como:

 Será que um aumento do sentido de comunidade nos familiares cuidadores da

pessoa com doença mental poderia reduzir o stress familiar?
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 Será que o aumento do sentido de comunidade dos familiares cuidadores

poderia conduzir a um estreitamento de laços e aumento da rede social de apoio,

diminuindo dessa forma o isolamento e estigmatização da família como um todo

e essencialmente da pessoa com doença mental?

 Dentro de um programa de intervenção comunitária, será que um aumento do

sentido de comunidade promoveria a autonomia e o empowerment da família?

Esse aumento do empowerment familiar poderia conduzir a uma menor

intervenção técnica e rentabilização de recursos e promoção de competências

familiares?

Ao longo deste estudo, várias foram as ocasiões em que se enfatizou a

importância da comunidade e das relações estabelecidas na mesma para um

processo reabilitativo de sucesso. Gostaríamos de terminar com uma frase

inspiradora de Bennett e Morris (1983) que ilustra o que acabámos de afirmar:

The successful performance of roles, whether in the family, in employment, or in

social life, itself generates support, because the disabled person then engages in the

give and take of life and avoids passive dependence. The performance of adult

social roles, whether in work or elsewhere, enables the disabled person to

contribute, to give something back to society which in turn leads him to believe that

he is esteemed and valued, and also belongs to a network of communication and

mutual obligation.(pág. 204)

  A participação activa na comunidade permite às pessoas sentirem-se aceites pela

mesma, o que favorece as relações dentro da mesma e dá aos sujeitos uma maior

percepção de sentido de comunidade.
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