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Nas últimas décadas, o período compreendido entre a gestação e os anos da
infância tem sido amplamente discutido nos meios acadêmicos. Estudiosos das
interações pais-bebê apontam para uma série de habilidades do recém-nascido que,
desde os primeiros momentos de vida, evidencia uma incrível capacidade de
interação com o mundo que o rodeia (Klaus, Kennell & Klaus, 2000). Tais
descobertas, segundo os autores, o colocam como um ser ativo em relação ao
estabelecimento de vínculos.

Mais do que isso, a Psicologia do Desenvolvimento Humano tem apontado
para a importância dessas interações iniciais e dos primeiros anos de vida no
desenvolvimento da personalidade, bem como levantado uma série de indagações
acerca dos fatores biológicos, psicológicos e sociais envolvidos nesse processo
(Brazelton & Cramer, 1992; Winnicott, 1999). Contudo, entende-se que muitas vezes
os resultados dessas indagações parecem não ultrapassar os limites da academia,
impossibilitando que se transformem em objeto de reflexões também da
comunidade, particularmente de pais e educadores.

O projeto permanente de extensão universitária “Conversando sobre Infância
e Família”, desenvolvido pelo Núcleo de Pesquisa e Extensão sobre o Bebê e a
Infância – NUPEBI – tem como objetivo, através da publicação semanal de artigos
impressos em jornal, trazer para a comunidade a discussão de temas que envolvam
as interações familiares e o desenvolvimento infantil, particularmente no período que
abrange da gestação aos primeiros anos de vida da criança.

O presente projeto, que teve início em julho de 2008, conta com a
participação de nove cronistas, sendo um bolsista e oito voluntários, todos
acadêmicos do curso de Psicologia da FURG que já cursaram a disciplina
“Psicologia do Desenvolvimento I”. A seleção dos participantes ocorreu em duas
etapas: em 2008 foram selecionados 5 voluntários e em 2009 mais quatro, mediante
a realização de uma redação. Desde o começo do projeto são realizadas reuniões
quinzenais com toda a equipe (alunos e professora supervisora), com o objetivo de
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programar os temas que serão desenvolvidos, bem como os seus respectivos
autores. Cada aluno possui o seu cronograma, no qual consta a data de envio da
sua crônica para a supervisão. O material produzido pelos acadêmicos é enviado à
coordenadora do NUPEBI para supervisão, quando são efetuadas as devidas
sugestões de aperfeiçoamento. Em seguida, os artigos são enviados ao jornal
“Agora”, da cidade de Rio Grande, onde são publicados no caderno “Agorinha” todas
as segundas-feiras.

Os assuntos abordados nas crônicas semanais envolvem questões
comportamentais, cognitivas e afetivas, com ênfase nas relações familiares,
procurando abranger interesses, perguntas e preocupações dos leitores. Nesse
processo a comunidade é vista como participante ativa do processo de
aprendizagem. Sendo assim, o público alvo são os pais, familiares e professores que
tenham contato com gestantes e crianças em desenvolvimento, permitindo-os
refletirem sobre as questões envolvidas com a parentalidade e a educação infantil.
Além disso, os acadêmicos também podem ampliar sua reflexão teórica sobre temas
debatidos em aula a partir do aprofundamento nas pesquisas sobre o
desenvolvimento humano inicial, além de divulgarem suas investigações em
linguagem acessível à comunidade.

No período de um ano de execução do projeto, o NUPEBI encontrou
resultados satisfatórios através de um retorno positivo da comunidade, uma vez que
leitores enviaram e-mails, dúvidas e sugestões de temas. Do mesmo modo, alguns
profissionais da educação referiram que utilizam alguns textos em sala de aula,
abordando-os com seus alunos. Até o presente momento foram publicados no Jornal
Agora 51 artigos que, ao longo do projeto, ganharam maior espaço para publicação
– meia página de jornal. Atualmente, o Núcleo também conta com outro projeto em
andamento, vinculado ao “Conversando sobre Infância e Família”, com a proposta
de um livro contendo os primeiros 42 artigos publicados. Além disso, a pró-reitoria de
extensão da FURG manifestou interesse na participação da equipe em programas
apresentados pela TV FURG e também pela rádio, com o mesmo objetivo de
divulgação de conhecimentos proposto pelas crônicas impressas no jornal.
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