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Introdução: As oficinas emancipatórias surgiram como uma oportunidade de
intercâmbio entre o meio acadêmico e o poder público, de forma com que os alunos
extensionistas possam vivenciar a psicologia social de forma concreta, e que a
Assistência Social possa usufruir do conhecimento acadêmico, elaborando novas
estratégias no enfrentamento da vulnerabilidade social presente nos territórios dos
aparelhos que fazem parte da extensão, fortalecendo e empoderando as famílias
presentes na região. Objetivo: As oficinas emancipatórias tem como objetivo o alcance
da autonomia das famílias que se enquadram numa situação de risco de perda do
benefício do Bolsa Família, oferecido pelo CRAS do território I de Coronel
Fabriciano.   Metodologia: As oficinas utilizaram da roda de conversa para trabalhar os
temas, direcionadas aos chefes das famílias em vulnerabilidade, aqueles que se
responsabilizam diretamente com o benefício – no caso as mães de família. Ao longo
dos quatros encontros, foram tratados temas que envolvam a maternidade; a jornada de
trabalho das mães; a presença do pai; a criação dos filhos; os conflitos familiares; a
perspectiva de futuro dos filhos; e o bolsa família em si. Durante a intervenção, foram
usadas técnicas de grupo como forma de interação entre os extencionistas e as
participantes. Resultados: No que diz respeito ao resultado e desenvolvimento dos
encontros, as mães demonstraram interesse e atenção nas propostas de reflexão,
trazendo seus exemplos pessoais e comentando sobre as experiências das colegas de
grupo. Sobre as questões tratadas em específico, a posição de mãe foi vista pelas
mulheres como essencial, cuidadora e responsável pelos filhos, porém sobrecarregada.
Com base nos relatos apresentados, o vínculo familiar das mães com os pais foi visto
como sensibilizado, devido à ausência destes na criação dos filhos e no convívio
familiar. Em determinado momento do processo grupal, quando questionadas sobre
esta questão, as mães presentes classificaram seus cônjuges ou ex cônjuges como
alguém que subtrai, em contrapartida à uma posição de soma na manutenção do
vínculo familiar. Conclusão: Conclui-se a importância dessa união entre meio
acadêmico e Assistência Social, tanto para os alunos universitários, que poderão
aplicar na prática as teorias aprendidas em sala de aula, quanto para as famílias e o
aparelho que o atendem, tendo contato com conhecimentos mais atualizados a respeito
do tema trabalhado. 
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