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Introdução: Este trabalho é um relato de experiência produto de um conjunto de
atividade práticas desenvolvida para atender as exigências curriculares da disciplina
“Psicologia Comunitária” e do “Projeto Integrador”, ambos ofertados por uma
instituição de ensino superior privada da região do Vale do Aço – MG. Os discentes
deveriam propor uma intervenção psicossocial em um contexto da psicologia
comunitária. O campo de atuação escolhido foi um CRAS da região e o grupo
composto por adolescentes usuários de um serviço de proteção básica. Foi feito um
diagnóstico inicial, e nele percebeu-se a necessidade de se trabalhar os
relacionamentos interpessoais. Objetivo: O objetivo foi de introduzir os discentes em
um campo de atuação da psicologia comunitária para articular os conhecimentos
adquiridos no decorrer do semestre com a prática, bem como elaborar e executar um
projeto de intervenção psicossocial no grupo.   Metodologia: Foram realizados dez
encontros semanais de duração de uma hora, no qual tratava-se temas relacionados a
relacionamento interpessoal. Por se tratar de um grupo aberto, a média de participantes
nas oficinas foi de dezessete participantes, a maioria deles estão cursando o ensino
fundamental com idade variando entre onze a dezesseis anos e coordenado por uma
dupla de estudantes de psicologia. Seguindo a orientação de Afonso (2006) o
planejamento de cada encontro foi feito de maneira flexível e havia uma supervisão
semanal, na qual, o professor da disciplina, discutia o encontro passado e orientava no
planejamento do próximo encontro.  Resultados: De maneira geral encontrou-se
elementos de todas as disciplinas durante as atividades prática, porém decidiu-se
destacar aquilo que foi mais evidente para os autores. Percebeu-se que a disciplina de
“Psicologia e Grupos” está diretamente ligada a prática e em todo o momento é
possível enxergar a ligação entre os dois. Já em “Psicologia Organizacional e do
Trabalho I” observou-se o CRAS como uma organização que tem relações de trabalho,
cultura organizacional e outros elementos. Na matéria “Psicologia e Educação”,
articulou-se com o contexto educacional do CRAS. Por fim a disciplina de “Testes e
Exames Psicológicos II”, foi o que mais se teve dificuldade, porém foi observado sua
relação com o tema abordado durante as oficinas. Os resultados referentes a
intervenção psicossocial, foi observado que o grupo inicialmente não gostava do
momento das oficinas, pois iam para o CRAS com outro objetivo, mas durante a
execução do projeto passaram a entender e respeitar esse momento, além disso
percebeu-se que foram criadas novas possibilidades para a convivência entre os
participantes do grupo.  Conclusão: Durante as atividades constatou-se que todas as
disciplinas cursadas no semestre tiveram suas contribuições. Além disso acredita-se
que há necessidade de continuação do trabalho pois novas demandas além do
relacionamento interpessoal foram percebidos durante as atividades. Mas de maneira
geral acredita-se que o trabalho foi produtivo para o grupo. 
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