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Introdução: Nas práticas obrigatórias da disciplina Psicologia Comunitária, no curso de
Psicologia, alguns discentes realizaram visitas a um programa de mediação de
conflitos na cidade de Ipatinga Minas Gerais. O programa tem como finalidade o
desenvolvimento da cultura de paz, possibilitando aos moradores um melhor convívio
e um conhecimento de seus direitos como cidadãos, este conta com a colaboração de
psicólogos e advogados. O bairro no qual o programa se encontra é considerado um
dos mais violentos da cidade, deixando explicito a importância desse programa para a
população. A realização dessa prática proporcionou conhecimentos para a profissão
futura dos alunos. Objetivo: Proporcionar a experiência prática de ações em
comunidades que possibilitem o aprendizado da atuação do psicólogo comunitário;
observar as contribuições na resolução de problemas a partir da visão de uma equipe
multiprofissional e ampliar a visão dos alunos envolvidos. Metodologia: As práticas
foram realizadas no primeiro semestre de 2011 em um bairro de um município que
apresentava altos índices de violência no Vale do Aço.  Foram realizados cinco
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 reunião com egressos do sistema prisional e por fim foram realizados estudos de
casos.  Resultados: A partir da realização das visitas ao programa, obtivemos uma
percepção do funcionamento do mesmo, e o quão necessário e importante é o papel
desenvolvido pelos profissionais nele presente. No decorrer das visitas ao programa,
foi possível refletir sobre a Psicologia Comunitária diante a comunidade e os trabalhos
que podem ser realizados na tentativa de uma melhora em busca da cultura de paz.
Com a atuação de psicólogos e advogados, foi possível compreender o papel destes no
programa, e conseqüentemente discutir sobre futuras intervenções nas questões
colocadas pela própria sociedade. Com as ações desenvolvidas pelos profissionais
presentes na equipe, acredita-se na diminuição da violência, de uma melhor
compreensão sobre o dever do cidadão, leis e direitos. Tendo essa colaboração na
comunidade, no decorrer das atuações, o programa ganhou credibilidade, atendendo a
uma ampla região a qual para fazer um acolhimento e atender as necessidades era
difícil e restrito.  Conclusão: Tendo como base as observações realizadas juntamente
com a equipe do programa, é possível perceber que o projeto proporcionou aos
discentes o entendimento do quanto a população atendida pelo programa necessita de
atenção. Acredita-se que este trabalho pode servir de subsídio para futuros trabalhos na
área.
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