
Estação Psi – Video Mergulho: Narrativas da Formação.  
 

O vídeo “Mergulho” emerge no   âmbito da formação em  psicologia, no 
percurso do trabalho docente em   aprendizagens de extensão acadêmica  com 
políticas públicas da infância e juventude. Trabalhamos neste contexto, desde 2002, 
quando o  Departamento de Psicologia Social e Institucional da  Universidade Federal 
do Rio Grande do Sul (UFRGS) recebeu a solicitação para  acompanhar programas 
governamentais  voltados ao público adolescente em medida socioeducativa, na 
cidade de Porto Alegre. Assim foi criado  o Grupo Estação Psi, com   professores e  
estudantes de psicologia, para   acompanhar equipes e adolescentes, numa ação de 
extensão universitária, com práticas  em psicologia social  no trabalho de formação e 
de intervenção com as políticas públicas juvenis. Atualmente, o Grupo Estação Psi 
desenvolve   ações interdisciplinares de formação e intervenção  com o Programa de 
Prestação de Serviço à Comunidade -  PPSC da Faculdade de Educação da UFRGS, e  
com o Grupo G10  do Serviço de Assessoria  Jurídica  Universitária – SAJU da 
Faculdade de Direito, compondo o Programa Interdepartamental de Práticas com 
Adolescentes em Conflito com a Lei – PIPA. No desenrolar dessas práticas  emergem   
narrativas de histórias  que a psicologia acolhe e faz rede, entre percursos de escuta 
com adolescentes, familiares e trabalhadores, afirmando essas expressões como 
exercício de  cidadania. Neste percurso, surge a demanda da equipe de extensão  de 
narrar sua experiência  como modo de compartilhar sentidos de um fazer marcado 
pelo insistente  combate político e ético,  na ruidosa escuta cotidiana de histórias 
juvenis brasileiras.  Assim, buscamos a inspiração do Filme Jogo de Cena de Eduardo 
Coutinho para desenvolver oficinas  de expressão com estudantes e professora e  
elaboramos narrativas dos sentidos  vividos nas práticas de formação e extensão com 
adolescentes em medidas socioeducativas. A filmagem e edição do  vídeo foi 
viabilizada por  fazer  parte do    Projeto Hipertexto  “Estação Psi – Medidas 
Socioeducativas”, objeto  de aprendizagem de  educação à distância aprovado no 
Edital 13 SEAD/UFRGS. A proposta é desenvolvida com a assessoria  do Núcleo de 
Apoio Pedagógico à Educação a Distância (NAPEAD), em Edital promovido pela   da 
Secretaria de Educação à Distância (SEAD) da UFRGS e  Universidade Aberta do 
Brasil (UAB). O Hipertexto  “Estação Psi – Medidas Socioeducativas” apresenta 
pistas orientadoras no âmbito das diretrizes das politicas públicas e de práticas  da 
psicologia no trabalho com adolescentes em medida socioeducativa. O vídeo  
“Mergulho” integra este objeto de aprendizagem, compartilhando um modo de 
“navegar” imagens e depoimentos entre experiências de aprender e praticar psicologia 
no exercício ético de políticas públicas juvenis. 
	  


