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INTRODUÇÃO 
 
           A produção extensionista tem utilizado os mais diversos campos do 
conhecimento em seu trabalho e pesquisa. Quanto mais conhecimento possuirmos, e 
mais diverso este for, melhor contemplaremos as necessidades do público que 
participa das extensões. O Programa de Acolhimento Interinstitucional as Famílias 
(Paifam) é um projeto de extensão da UPF que realiza mediações familiares, a fim de 
minimizar os conflitos e o sofrimento psíquico de um público, que vem de um processo 
judicial exaustivo de separação conjugal e guarda. No Paifam, duas áreas do 
conhecimento trabalham juntas: o direito e a psicologia. O objetivo deste trabalho é 
demonstrar como esse “casamento” de áreas funciona na prática, e deste modo, 
pensar como ele contribui para a diminuição da desigualdade, tanto entre os 
extensionistas, como entre o próprio publico que o Programa atende. Afinal, integrar 
conhecimentos é uma das maneiras mais efetivas de se diminuir a desigualdade.        
 
 
DESENVOLVIMENTO: 
 
            Interdisciplinaridade é, segundo a definição do dicionário 
(INTERDISCIPLINARIDADE, 2018), a relação entre duas ou mais disciplinas ou áreas do 
conhecimento. No trabalho acadêmico, interdisciplinaridade significa unir diferentes 
campos do conhecimento, a fim de somar forças e produzir novas visões de um 
problema e de suas possibilidades. No Paifam, nossas forças se concentram no Direito 



 
 

e na Psicologia, que juntos, conferem à equipe o conhecimento necessário para 
atender as demandas dos sujeitos que chegam até o Projeto. Atender famílias em 
situações delicadas como separação conjugal e nos litígios por guarda parental não é 
fácil, e exige a conjugação de diversas capacidades daqueles que se propõe a fazer este 
trabalho. No Paifam, o Direito é essencial, pois, nossos casos vêm direto do Fórum, ou 
seja, as partes a serem atendidas estão sempre envolvidas em um processo judicial, e 
orientá-las demanda domínio da área. A Psicologia colabora na escuta do sofrimento 
psíquico, auxiliando a ampliar o díálogo, e deste modo, diminuir os conflitos 
remasnescentes oriundos das dores e perdas de cada sujeito. O trabalho no Paifam 
não poderia ser realizado sem esta parceria entre o Direito e a Psicologia. Esse 
‘‘casamento’’ fortalece o conhecimento para todos, complementando o que o outro 
não sabe e o mais importante: oferecendo os frutos desse trabalho àqueles que 
chegam até o Paifam. 
           Integrar conhecimento pode reduzir a desigualdade e fortalecer novos olhares 
sobre uma realidade. E através desse recurso, da interdisciplinaridade, a equipe do 
Paifam retroalimenta o conhecimento dessas duas áreas, e interaje com a 
comunidade. Seja para ajudar uma mãe a entender que ela tem sim o direito de 
estudar e ter a guarda de sua filha, ou para sugerir um tratamento psicológico aqueles 
que precisam e estão em sofrimento.  
            No dia a dia da extensão, o estudante de direito aprende psicologia, e vice-
versa. As professoras transmitem os mais variados conhecimentos, as mais diversas 
histórias passam pelo Paifam, e aquele que deste projeto participa, soma sempre mais 
experiências. Conhecer seus direitos e deveres é se colocar em uma posição igualitária 
em relação àquele que antes lhe oprimia. Trabalhar com pessoas é complexo, porque 
as pessoas são complexas, é preciso unir forças e todo o conhecimento possível, para 
que um bom trabalho seja feito. 
 
 
CONSIDERAÇÕE S FINAIS: 
          Conclui-se que a interdisciplinaridade é um recurso importante e notável na luta 
contra a desigualdade. No Paifam, o trabalho conjunto do Direito e da Psicologia torna 
a experiência toda do projeto rica. A extensão ajuda a reduzir a desigualdade na 
medida em que integra conhecimentos e práticas. Estes ‘‘casamentos’’ têm sido úteis, 
e como em toda união saudável, ampliam a vida de seus integrantes. 
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ANEXOS 
Aqui poderá ser apresentada somente uma página com anexos (figuras e/ou tabelas), 
se necessário. 
 


