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Introdução: Este trabalho está vinculado à disciplina de Psicologia Comunitária e o
Projeto de Extensão Intervindo em Comunidades, realizado no programa do governo
do estadual envolvido na mediação de conflitos. O programa está situado numa das
regiões do Vale do Aço com alto índice de violência e criminalidade e tem como
objetivo facilitar e promover o diálogo e resolução das problemáticas de forma que as
partes envolvidas cheguem a um acordo satisfatório, propiciando a cultura de paz.
Objetivo: Esse trabalho objetiva proporcionar ao aluno de psicologia a experiência
prática comunitária, bem como aprendizado do trabalho do profissional da psicologia
integrado a equipe multidisciplinar, capacitando o aluno de psicologia para futuras
intervenções que visem à promoção da cidadania, aperfeiçoando a atenção á
comunidade e privilegiando ações de prevenção. Metodologia: As práticas foram
realizadas no primeiro semestre de 2012 em um bairro de um município que
apresentava altos índices de violência e criminalidade no Vale do Aço.  Foram
realizados quatro encontros que possibilitaram tanto estudos relativos ao
funcionamento interno do programa como experiências práticas através de visitas as
localidades onde o programa atua. Os primeiros encontros foram focados em estudo da
dinâmica e funcionamento administrativo e os últimos possibilitaram a visita à
comunidade e a participação em uma entrevista onde foi construído uma rede parceira
ao programa. Resultados: Com a realização das visitas ao programa, alcançamos uma
percepção do funcionamento do mesmo, e da importância da equipe multiprofissional.
No decorrer dos encontros refletimos sobre o papel do psicólogo comunitário e as
possibilidades de sua intervenção para fomentar a cultura de paz e a promoção da
cidadania. Conclusão: As observações realizadas com a equipe do programa
possibilitou compreender que o programa proporcionou aos alunos a percepção do
quanto o profissional da psicologia tem a contribuir para esse programa enquanto
prática de mediação que visa a melhoria dos relacionamentos entre indivíduos e  as
comunidades.
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