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Introdução: Este trabalho visa socializar as experiências do Projeto de Extensão:
“Psicologia e Educação – Intervenção e Pesquisa”, do curso de Psicologia do Unileste
e sua interface com contextos de educação não formal. Esse tipo de educação vem
crescendo e a Psicologia tem se inserido visando promover o desenvolvimento
humano. A intervenção aconteceu em uma entidade sem fins lucrativos, situada no
município de Timóteo-MG, entre o ano de 2018 ao primeiro semestre de 2019. A
Instituição visa o favorecimento da promoção humana, da cidadania e qualificação
para o trabalho e oferece diversas atividades gratuitas, como aula de música,
informática e apoio. Objetivo: Objetivou-se promover o desenvolvimento psicossocial
das crianças e adolescentes, em prol do bem estar social e oportunizar um espaço de
acolhimento, escuta e reflexões sobre várias temáticas que fazem parte do cotidiano
dos participantes. Objetivou para os extensionistas promover o conhecimento do
desenvolvimento de pessoas em situação de vulnerabilidade social. Metodologia: A
metodologia utilizada foi intervenção psicossocial a partir de oficinas de dinâmica de
grupo. O público alvo foram crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade
social, de ambos os sexos e com idade entre 9 e 18 anos. Foram formados nove grupos.
Os principais temas trabalhados foram: identidade, relações interpessoais, família,
trabalho, respeito ao próximo, afetividade, amizade, sonhos, cooperação,
potencialidades e fragilidades da internet. Foi realizado acolhimento aos pais e
professores da Instituição sobre as seguintes questões: automutilação, tentativas de
suicídio, dificuldades escolares, dificuldades para lidar com crianças com necessidades
especiais. As atividades eram supervisionadas pela professora coordenadora do
projeto. Resultados: Considera-se que esta intervenção, pautada nas políticas de
atenção à criança e ao adolescente, proporcionou um espaço de acolhimento e escuta
aos participantes, ampliando seus conhecimentos em relação aos seus direitos e
deveres na sociedade. A socialização de suas reflexões propiciou a elaboração de suas
experiências e o conhecimento de formas diferentes de se pensar uma temática comum
e, a partir dessa troca, desenvolver-se integralmente respeitando a diversidade,
conforme preconiza o Estatuto da Criança e do Adolescente. Para os extensionistas, as
supervisões incentivaram uma forma autônoma, crítica e reflexiva de atuação
profissional a partir do contexto no qual está inserido. A participação no projeto de
extensão possibilitou conhecer arranjos familiares diversificados e o exercício do
educador social em contexto de educação não formal; relacionar a teoria e prática das
metodologias de intervenção grupal, os fundamentos da Psicologia do
Desenvolvimento Humano e Psicologia Social em situação de vulnerabilidade social e
suas implicações no desenvolvimento de crianças e adolescentes. Além de ter sido uma
oportunidade para estimular o desenvolvimento de competências científicas, visto que
a intervenção foi apresentada em evento da área da Psicologia, provocou inquietações,
culminando na elaboração de projeto de pesquisa para submissão em programas de
pós-graduação stricto sensu. Conclusão: Conclui-se assim, que a participação no
projeto oportunizou um momento de grande potencialização de conhecimento e prática
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no campo da Psicologia e áreas afins. Além de promover o papel da extensão
universitária de contribuir com a formação científica e cidadã dos universitários.
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