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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: As práticas extensionistas foram realizadas
no primeiro semestre de 2010, em três comunidades, vinculadas a um bairro localizado
na região do Vale do Aço. Segundo estudos realizados por um Programa social do
Governo do Estado, essas comunidades compartilham de um perfil de elevados índices
de criminalidade e conflitos com a lei. O eixo norteador orienta-se na promoção da
inclusão social e na melhoria da qualidade de vida, através das intervenções
desenvolvidas por uma equipe multiprofissional. Os instrumentos que sustentam as
ações são os Fóruns comunitários, o plano local de prevenção, oficinas de demandas
coletivas, atendimentos terapêuticos e estudos de casos. Resultados: Os resultados
evidenciaram os impactos positivos das intervenções propostas em conjunto pela
comunidade e equipe mutiprofissional. A adesão da comunidade às ações pode-se
justificar através deste trabalho interdisciplinar, onde profissionais de diversas áreas
trabalham em conjunto objetivando sempre suscitar nos sujeitos sociais o
desenvolvimento da autonomia e auto-gestão, tendo como fim último a emancipação
desses sujeitos. Verificou-se que o número de atendimentos também tem aumentado, o
que sugere tanto o reconhecimento por parte da população acerca do trabalho, quanto a
ampliação e consolidação do Programa. 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”. As intervenções tem promovido vivências, cujas aprendizagens refletem
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, no qual o aluno está inserido.
 Conclusão: A universidade tem a responsabilidade de reverter à comunidade a
aplicação do saber construído e reafirmar a importância de vincularmos os campos dos
saberes e das práticas. 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

Palavras-chave: Prática comunitária. Comunidade. Universidade. 

Agências de fomento: UnilesteMG

11ª Semana de Iniciação Científica e 2ª Semana de Extensão - UnilesteMG "Educação com competência e respeito à vida."

Coronel Fabriciano-MG - 29/09/2010 a 01/10/2010


