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Introdução: A prática proposta pela disciplina Psicologia Comunitária foi realizada em
Ipatinga, no Instituto Elos, que presta serviços à Coordenadoria Esp. de Prevenção à
Criminalidade, promovida pela Secretaria do Estado de Defesa Social. Pautada na
Prevenção, essa instituição desenvolve alguns programas: Fica Vivo, Mediação de
Conflitos, CEAPA – Central de Acompanhamento de Penas e medidas alternativas e
PRESP - Programa de Inclusão Social de Egressos do Sistema Prisional. Este projeto
foi desenvolvido especificamente no Programa Mediação de Conflitos que funciona no
bairro Betânia,em Ipatong-MG,  eleito o bairro de maior índice de criminalidade da
região do Vale do Aço. Objetivo: Identificar e caracterizar o programa Mediação de
Conflito, delimitando suas atuações e seu alcance junto à comunidade, uma vez que a
Mediação de Conflitos é uma técnica usada por profissionais multidisciplinares e tem
sido difundida por todo o Brasil. Metodologia: Em nosso primeiro momento com o
representante do Programa, foi acordado que os encontros seriam quinzenais, de
aproximadamente duas horas,sendo: dois encontros expositivos, um estudo de caso e
uma visita de campo. Os encontros foram acompanhados de uma equipe composta por
psicóloga, assistente social (que alternaram) e estagiário, como nos atendimentos.
Fizemos o estudo de caso e após a discussão. Finalizamos com visita técnica, colhendo
dados das empresas e instituições que visavam traçar o perfil da rede. Resultados: A
partir dessa prática, observou-se a eficácia da atuação de profissionais
multidisciplinares, por meio do método do diálogo frente a conflitos. A equipe é
treinada para exercer o acolhimento, apresentando o lugar de Mediação como um lugar
de todos, entretanto sem fazer atendimento clínico. Caso perceba a necessidade,
aciona-se a rede.  Percebeu-se a importância do psicólogo neste contexto, com sua
sensibilidade e conhecimento, proporcionando a ressignificação do momento e da
experiência, estimulando o relacionamento baseado no respeito e na busca pelo
indivíduo afetado, ou participante da sessão,  e nos seus direitos junto à rede.
Percebe-se, baseado nos relatos, que a procura da comunidade ocorre principalmente
por questões familiares e de vizinhança. Conclusão: A partir deste trabalho ampliamos
nosso conhecimento quanto as práticas comunitárias, pudemos identificar e
compreender o processo de modificação de realidades junto a profissionais
multidisciplinares, além de ter sido nos oportunizado o conhecimento de programas
comunitários, com um olhar contextual das demandas sociais, através da vivência.
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