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RESUMO

As escolhas envolvidas no consumo estão muito associadas ao processo de construção de identidade: o que se consome é classificador de quem se é. Nesse sentido, o projeto

“Consumo e identidade na adolescência” vinculado ao curso de Psicologia da Universidade Estadual de Minas Gerais (unidade Ituiutaba) tem como objetivo promover discussões

sobre o consumo aliado à formação de identidade na adolescência a fim de uma maior conscientização dos jovens de ensino médio a respeito do processo de se construir, tão

associado ao consumo de produtos/marcas, tecnologias, ideologias e substâncias, como o álcool e outras drogas. O projeto está sendo realizado em 2016 e, até Agosto, uma

escola pública da cidade de Ituiutaba foi contemplada. Dezesseis turmas de Ensino Médio receberam, cada uma, três encontros com oficinas lúdicas para se trabalhar o tema. O

projeto, baseado na perspectiva Existencialista-Humanista, conta com a participação de quatro alunas de Psicologia e o recorte de resultados que este resumo aponta diz

respeito à experimentação da extensão enquanto formação de competências e saber para a prática do psicólogo. As alunas colocam-se, através da prática na escola, estudos

teóricos e reuniões de supervisão, em confronto com o próprio processo de formação identitário e profissional. Em supervisão, cinco apontamentos em relação ao auto-confronto

das alunas merecem destaque: 1) estar em escola pública apura o olhar crítico sobre a realidade social; 2) percepção sobre a responsabilidade das escolhas no próprio processo

de formação identitário e profissional; 3) manejo da timidez na condução da oficina; 4) desenvolvimento da competência do improviso de acordo com o que se manifesta in loco e

5) o manejo da constransferência. Logo, além da resposta social da extensão e da transposição teórico-prática, o projeto apresenta resultados favoráveis no desenvolvimento de

competências para o futuro profissional de Psicologia, corroborando com o incentivo à prática da extensão.

Projeto 1


