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PROJETO DE EXTENSÃO: 
Psicologia Comunitária e Mediação 

Comunitária: instrumentalizando 
uma prática.



- Grande Área de Conhecimento: 
Ciências Sociais Aplicadas  

- Área Temática: Direitos Humanos 

- Linha de Extensão: Direitos 
individuais e coletivos 

- Palavras Chaves: Psicologia 
Comunitária, Mediação Comunitária 



JUSTIFICATIVA

• A descoberta do trabalho comunitário de mediação vem 
acrescentar em muito ao que propõe a Psicologia Comunitária 
em suas intervenções. 

• A realização do encontro entre o conhecimento científico e o 
conhecimento popular, entre comunidade, universidade e 
governo de forma complementar. 

• A compreensão de que a mediação é um processo informal de 
resolução de conflitos, onde o mediador precisa ser imparcial. 

• A busca do entendimento de que a mediação está diretamente 
ligada a metodologias dialógicas e participativas nas quais 
busca compreender a realidade conflitiva vivida pelos 
envolvidos no processo, confluindo com a Psicologia 
Comunitária.



FORMULAÇÃO DO PROBLEMA

Nas práticas da Psicologia Comunitária e da Mediação Comunitária 

é possível constatar, de forma evidente, uma convivência direta com 

o sofrimento psíquico dos indivíduos. A partir desse contexto, este 

projeto estabeleceu seu foco no cuidar das fragilidades e 

potencialidades dos mediadores e observadores acadêmicos. O 

projeto se faz necessário na promoção do encontro requerendo o 

cuidado, a capacitação e a aprendizagem de todos os atores 

envolvidos.



OBJETIVO GERAL

Promover a interface entre a Psicologia Comunitária e a 

Mediação Comunitária através do encontro entre a 

comunidade, os mediadores e os acadêmicos a partir da 

prática da mediação realizada no Núcleo de Mediação 

Comunitária no bairro Sinhá Saboia.



OBJETIVOS ESPECÍFICOS

1. Possibilitar o encontro teórico vivencial das duas 
disciplinas: psicologia comunitária e mediação 
comunitária.
2. Capacitar mediadores e acadêmicos do ponto de 
vista teórico e prático.
3. Observar o programa, a metodologia e o processo da 
mediação.



HIPÓTESES
Ao lidar de forma tão próxima com o sofrimento humano 
se faz necessário uma forma de apoio através da escuta 
e do diálogo e programas de capacitação sócio-cognitiva 
dos atores envolvidos nos trabalhos comunitários, de 
forma a gerar um conhecimento compartilhado e 
intervenções eficazes.



METODOLOGIA

• De natureza qualitativa a intervenção se utilizará de 
metodologias participativas com as bases teóricas da 
psicologia comunitária. 

• Será concretizada a partir de exposições temáticas, 
observações e rodas de conversa, envolvendo mediadores, 
extensionistas e comunidade; 

• Em relação aos procedimentos metodológicos, será utilizado 
o método dialógico vivencial  – MDV. 

• Para registro dos dados será utilizado o diário de campo 
junto com a observação dos extensionistas.



FOTOS



FOTOS



FOTOS



-Público Alvo: Acadêmicos do curso de Psicologia

- Público Atingido: Comunidade do Bairro Sinhá 
Saboia.

- Abrangência: Intracurso



COORDENADOR:  

Márcia Skibick Araújo

BOLSISTAS DA FACULDADE LUCIANO FEIJÃO: 

Antônio Jamilio Ferreira Bispo

Glaciliana Angelo Freitas

ALUNOS VOLUNTÁRIOS DA FACULDADE LUCIANO FEIJÃO: 

Ana Priscila de Vasconcelos

Jhonathan Alves Paiva Lima

Karla de Fátima Melo Menezes

EQUIPE DE TRABALHO



RESULTADOS

• Como resultado conseguimos realizar o primeiro 
objetivo que diz respeito ao encontro teórico vivencial 
da psicologia comunitária e da mediação comunitária.

• Através do processo de observação logramos o 
entendimento mais aprofundado sobre o programa, a 
metodologia e o processo da mediação.
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