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Introdução: O presente trabalho está relacionado à disciplina de Psicologia
Comunitária e o Projeto de Extensão Intervindo em Comunidades, realizado no Núcleo
de Prática Jurídica e Judiciária - NPJJ do Unileste, que pertence ao curso de Direito. O
Núcleo está localizado em frente ao Fórum de Coronel Fabriciano, e busca a
democratização do acesso à justiça, ou seja, oferece à população carente atendimentos
gratuitos com serviços de orientação e acompanhamento jurídico, e ao mesmo tempo,
visa o desenvolvimento acadêmico dos alunos de Direito, já que os acompanhamentos
jurídicos são feitos pelos alunos do 7º ao 10º períodos, sob supervisão de professores.
Objetivo: Esse trabalho teve como objetivo propiciar uma prática em psicologia
comunitária, e mesmo sendo realizado dentro de um Núcleo de Direito, nos
proporcionou ampliar conhecimentos ligado à psicologia jurídica, contribuindo com
um maior aprendizado e experiência aos alunos de psicologia, preparando-os para
futuras intervenções em comunidade.  Metodologia: As práticas aconteceram no
primeiro semestre de 2012, e consistiram em quatro encontros, onde fazíamos o
acompanhamento da escuta da problemática trazida pelas pessoas da comunidade ao
Núcleo. As problemáticas consistiam em questões jurídicas que precisavam ser
resolvidas nas Áreas de Direito Penal e Direito Civil. Sendo que no Direito Civil, a
atuação é voltada para o Direito de Família, Defesa do Consumidor e indenizações de
pequeno valor no Juizado Especial. Os encontros possibilitaram presenciar os
atendimentos às pessoas que procuravam o Núcleo para resolver questões jurídicas. 
Resultados: Com as práticas realizadas no Núcleo, podemos perceber questões da
comunidade, e observar questões subjetivas das pessoas que ali eram atendidas. Foi
possível constatar que a população muitas vezes procura o Núcleo não só por uma
demanda relacionada às questões jurídicas, mas também com o intuito de contar dos
problemas vivenciados e desabafar. Portanto, muitos casos que apareceram, era
perceptível que a demanda não era jurídica, e sim psicológica, ou seja, procuravam
também uma escuta. Dessa forma foi possível perceber a importância da psicologia
para as comunidades, já que os atendimentos fornecidos geralmente se tratavam de
causas políticas e jurídicas, deixando de lado as questões psíquicas e subejtivas de cada
indivíduo. A prática nos fez refletir a necessidade de desenvolver um trabalho voltado
para a comunidade, no sentido de buscar e propocionar uma maior bem estar social
para as pessoas, buscando trazer um auxílio completo, tanto nas questões sociais como
nas questões individuais. Conclusão: A prática proporcionou maior contato com a
psicologia, apesar de ter sido realizada no Núcleo de Direito, nos fez observar como é
importante a escuta, e trouxe a percepção de como um profissional de psicologia pode
contribuir em diversas áreas e estabelecer parcerias com outros profissionais,
realizando um trabalho ineterdisciplinar.

Palavras-chave:  atendimento. Prática jurídica. Psicologia comunitária. 

13ª Semana de Iniciação Científica e 4ª Semana de Extensão - UnilesteMG "Inovação a serviço da vida e ambientes saudáveis."

Coronel Fabriciano-MG - 12/09/2011 a 14/09/2011


