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Resumo: As autoras pretendem discutir a relevância do papel social da universidade, e 

nela, o lugar de fomento de questões relevantes que a extensão propicia para o ensino 

(notadamente da Psicologia) e a pesquisa, desde que esses eixos estejam articulados. O 

relato de uma vivência comunitária compõe o trabalho com considerações importantes 

sobre o desenvolvimento de pesquisas e intervenções junto a grupos sociais 

desfavorecidos. 

Constituimos  uma equipe de acadêmicas que buscam aprimoramento na área de 

psicologia, e por meio da pratica em extensão, objetivamos a prestação de serviços para 

o bem comum e mais especificamente, buscar um entendimento das relações em 

comunidades desfavorecidas socioculturalmente. Buscamos mobilizar o protagonismo 

dos moradores, contribuindo crescentemente para o fortalecimento do senso de 

cidadania e de participação fraterna dentre eles. Éfundamental propiciar a igualdade de 

oportunidades à inserção, o reconhecimento das potencialidades dos moradores e 

também dos limites que demonstram. Assim implementamos propostas positivas de 

intervençãoem comunidade ribeirinha, em ações continuas que estimulem novas 

perspectivas de vida aos moradores. 

Sabemos que toda comunidade traz em si  particularidades e até mesmo uma gama de 

complexidades em seu modo de organização. Quando convivemos com as diversas 

camadas da nossa sociedade, percebemos que nelas existem pessoas com pensamentos, 

valores e demandas diferentes. São  histórias de vida singulares, mas que se cruzam e se 

complementam, tornando-os membros da mesma coletividade. Nós entendemos ser 

importante realçar tal dimensão associacionista e a realizamos nas oficinas 

multiculturais que empreendemos na comunidade semanalmente. Nesses grupos 

abertos, de caráter  operativorecebemos crianças, adolescentes e adultos 



concomitantemente,os quais compartilham conosco suas histórias de vida.  

Identificamos  a violência no conglomerado em foco como um dos problemas agudos e 

este fenômeno se manifesta vitimizando notadamente as mulheres e as crianças. 

Elegemos como missão, o propósito de favorecer para que os bens culturais que 

disponibilizamos através de rodas de conversas e atividades locais se constituíssem 

como referência identitária e como mecanismos de proteção e resiliência comunitária, 

vindo a fomentar a participação cidadã.
1
 Buscamos realçar o legado histórico e cultural 

dos ribeirinhos valeparaibanos. Vislumbramos as intervenções que implementamos 

através do Projeto Travessia no bairro seriam apropriados para elevar o senso de 

vivência comunitária. 

Discutindo os Resultados:  

A metodologia interativa e dialógicaadotada, com a finalidade de despertar na 

comunidade de espírito de colaboração e cidadania tem-se mostrado  favorecedora, 

modificando paulatinamente as disfunções nas relaçōes interfamiliares e 

intragrupo.Registramos um movimento de integração grupal dentre os moradores que 

frequentam as oficinas multiculturais que realizamos. 

Atuar com vistas à transformação  da realidade social do grupo acompanhado mostrou-

se o nosso maior desafio como graduandas. Através dos diversos ensinamentos em sala 

de aula  nas áreas de psicologia do desenvolvimento, psicologia social, psicologia dos 

grupos e saúde e políticas públicas, buscamos inter-relacionar ensino e extensão 

questionando a ambas. Notamos também que diante da complexidade das relaçōes 

contemporâneas, o profissional da Psicologia deve se reinventar  para atender às 

demandas dos grupos e suas peculiaridades, ressaltar suas  habilidades e potencias a 

partir de  desenvolvermos um relacionamento humanizado e respeitoso com o coletivo, 

estimulando civilidades desejáveis. 

 

                                                
1 Tal perspectiva estimulou-nos àcuidadosa investigação e coleta da história do bairro e das pessoas que 
os habitam, com vistas à visibilidade positiva daqueles cidadãos.  O trabalho resultou na organização do 
livro Ciranda de Vozes:A aventura da escrita e da memória, editado pela Casa da Cultura, Taubaté, 
2013, como registro documental, o qual trouxe um sentimento de dignidade aos participantes.  


