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Introdução: O presente trabalho discorre sobre a prática realizada na disciplina
Psicologia Comunitária, cursada por discentes do 5º período do curso de Psicologia da
UNILESTE. A prática contou com visitas ao Programa Mediação de Conflitos (PMC),
que promove uma política de prevenção social à criminalidade. Essa prática
proporcionou às alunas maior conhecimento sobre a atuação do psicólogo na área
comunitária, somado às aulas teóricas. Objetivo: A prática em Psicologia Comunitária,
realizada no programa, teve como objetivo proporcionar às estudantes uma visão
concreta da atuação do psicólogo na comunidade e prepará-las, ainda que não
extenuadamente, quanto aos possíveis caminhos a serem percorridos pelos
profissionais que seguem esta área. Metodologia: Realizaram-se dois encontros no
programa. No primeiro, a equipe do programa disponibilizou um caderno com casos
fictícios, similares aos recebidos no programa, discutindo-os com as alunas, para que
as mesmas pudessem vivenciar a prática realizada pela equipe. No segundo encontro,
realizou-se uma visita a uma creche local junto à equipe, para divulgar o programa e
proporcionar às alunas a possibilidade de realizar atividade prática comunitária.
Realizaram-se perguntas para a responsável da creche, relacionadas à estrutura
organizacional da instituição, para entendimento de sua função e possível aliança com
o programa. Resultados: A prática em psicologia comunitária tornou claro para as
alunas os caminhos possíveis a serem trilhados por profissionais que interessem por
esta área. Contribuiu para a formação destas futuras profissionais, que somente tinham
conhecimento parcial e que agora têm bagagem intelectual além do âmbito teórico,
acerca do tema. O programa é somente um dos caminhos possíveis a serem trilhados
dentro de uma comunidade. O leque de serviços necessários e possíveis a serem
ofertados por profissionais de psicologia na comunidade é extenso e muitas vezes
desconhecido por grande parte da população. Percebeu-se a importância de ter algum
programa e/ou profissional que esteja preparado e motivado para atender estas
comunidades, que trazem sempre alguma ou muita demanda e que nem sempre por si
só conhecem os caminhos necessários a serem percorridos para alcance de um
resultado positivo. A prática proporcionou às alunas maior entendimento quanto à
psicologia comunitária, que contribuiu para que estas tenham discernimento sobre sua
real função e quanto a sua relevância. Os encontros realizados no programa superaram
as expectativas das estudantes que podem falar com experiência sobre o prestígio de
ter programas como este que é capaz de intervir e melhorar a qualidade de vida da
comunidade. Conclusão: A prática comunitária em instituição que desenvolve política
de promoção social proporcionou às estudantes sabedoria quanto à importância da
atuação de programas que visam atender necessidades das comunidades. Muitas vezes,
o que parece irremediável, não é, e psicólogos podem ajudar a intermediar conflitos.
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