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Introdução: A prática desenvolvida estava associada ao projeto de extensão:
“Intervindo em comunidades: práticas de autogestão em diferentes contextos”. O local
escolhido para a realização foi o Centro de Referência da Assistência Social (CRAS)
em um município na Região do Vale do Aço. O intuito do CRAS é oferecer atividades
tanto educativas ou até mesmo culturais aos adolescentes, para que eles possam ter um
melhor aprendizado em relação à vida escolar e cotidiana, que através das poucas
observações, teve-se a oportunidade de conhecer sobre a didática que os profissionais
trabalhavam com os adolescentes e o Projovem. Objetivo: Esse trabalho teve como
objetivo compreender e acompanhar o trabalho do psicólogo no Centro de Referência
da Assistência Social (CRAS) e se insere na proposta do projeto de extensão em
questão, com o intuito de verificar a atuação do psicólogo na unidade em relação à
metodologia utilizada no Projovem. Metodologia: Foi observado seis encontros com os
coletivos ofertados pelo CRAS: de dança, futsal, grafite e jiu-jtisu.O trabalho contou
principalmente com a participação dos adolescentes, inscritos no coletivo de dança,
oferecido pela unidade. Dentre os encontros, o psicólogo em um das atividades
apresentou para o coletivo de dança um curta chamado: Maré Capoeira que mostrou
como executar, trabalhar um projeto em si; como forma do adolescente identificar as
etapas do trabalho em uma atividade não tão presente no seu dia-a-dia e na seqüência
foi mostrado alguns slides (Trabalhando a Formação Profissional) que continham o
subtítulo: Pesquisando e Aprendendo sobre a capoeira. Resultados: Na unidade do
CRAS, podemos destacar que o lugar da Psicologia e conseqüentemente do psicólogo
se encontra perdida no local em relação às praticas desenvolvidas na Psicologia
Comunitária ensinadas em sala de aula. Para que a atuação do Psicólogo seja
efetivamente praticada, é necessário pensar que a gestão da unidade abra espaço para
que o trabalho seja executado dando ênfase mais o individuo e não as atividades
oferecidas pelo Projovem. Em relação à metodologia do Projovem, o profissional às
vezes se perde em atribuições que muitas vezes outros profissionais poderiam exercer,
deixando o papel da Psicologia estreito. 
Nas observações realizadas, pode-se perceber que alguns dos adolescentes não têm o
tamanho comprometimento com as atividades oferecidas pelo CRAS, deixando de
absorver o aprendizado que o mesmo oferece. Importante que, o psicólogo trabalhe
com uma equipe multidisciplinar, para poderem formular possibilidades de atuações
distintas dentro unidade. Conclusão: Torna-se importante salientar que o profissional
de psicologia lute pelo seu espaço dentro da unidade, não deixando de executar seu
trabalho de grande importância no local. Assim, a gestão, ou coordenação desses
estabelecimentos que ofertam esse trabalho, devem diferenciar o lugar do Psicólogo e
reconhecê-lo. 
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