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Objetivo: Oferecer ao futuro psicólogo um espaço de formação generalista através da
aproximação com a realidade e as demandas sociais e introduzi-lo na prática
comunitária, capacitando-o nas intervenções dirigidas à promoção da saúde,
possibilitando gerar novas oportunidades de inserção social e o exercício da cidadania
culminando na auto-gestão. Metodologia: Participam do trabalho 3 comunidades do
município de Timóteo (Bandeirante, Novo Tempo e Vale Verde). O trabalho está no 3º
ano de execução. Os instrumentos utilizados na proposta se sustentam no enfoque
Comunitário, sendo eles as metodologias participativas, a pesquisa ação, os espaços de
reflexão entre os grupos e os moradores, os seminários educativos, as oficinas de
trabalho, onde além do estudo, promove-se a intervenção. Ressalta-se que a adesão ao
trabalho não é total, despertando no grupo uma busca por estudos sobre os modos de
organização coletiva para que possamos também alcançá-los. Resultados: As
intervenções tem promovido vivências, cujas aprendizagens tem refletido no modo de
ser do aluno-extensionista que passa a assumir o compromisso com o seu processo de
formação, incluindo o conhecimento de quem é o homem e do processo de construção
de humanização, que o aluno está inserido. O trabalho vem evidenciando a necessidade
de constantes intercâmbios com a comunidade acadêmica, de contínuos ajustes no seu
delineamento, o que implica no dispêndio de esforços para novas reformulações que
vêm sendo requisitadas, inclusive estender essa prática a demais comunidades. Para os
graduandos ele se torna uma experiência em cidadania, onde todas as decisões
significativas são tomadas coletivamente sendo enfatizada a evolução do participante
como profissional e a aplicabilidade do saber “PSI” em contextos ampliados para além
da “clínica tradicional”. Conclusão: A universidade tem a responsabilidade de reverter
à comunidade a aplicação do saber construído e reafirmar a importância de
vincularmos esses campos. As discussões com os alunos problematizam o real,
refletem o engajamento profissional, o papel do psicólogo nesse contexto social e suas
influências sobre os sujeitos e os grupos.
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