
RELATO DE PRÁTICA DE PSICOLOGIA
COMUNITÁRIA EM UM PROGRAMA DE MEDIAÇÃO

DE CONFLITOS

Jéssica de Cássia Vilela T SILVA (UnilesteMG); Lorena Tárcia MOREIRA (UnilesteMG); Rafaela

Cecília CORREIA (UnilesteMG); Anizaura Lídia RODRIGUES (UnilesteMG)

Introdução: O trabalho ora apresentado refere-se a um relato de prática realizado em
um Programa de Mediação de Conflitos, na região do Vale do Aço, como uma das
exigências da disciplina Psicologia Comunitária, do curso de psicologia. O programa
busca através de uma equipe multiprofissional composta por profissionais da
psicologia, do direito e da assistência social desenvolver ações de mediação que
estimulem uma cultura de paz em localidades de maior incidência criminal. Através da
mediação de conflitos é possível desenvolver intervenções preventivas sobre a
criminalidade e a violência. Objetivo: O objetivo da prática foi de compreender a
dinâmica do programa de mediação de conflitos, suas demandas e ampliar a visão dos
alunos envolvidos sobre a atuação do psicólogo neste contexto. Metodologia: Foram
realizados quatro encontros, sendo que estes aconteciam com um intervalo de 15 dias.
Dois destes foram ministrados pela psicóloga do programa e os outros dois pela
assistente social juntamente com o estagiário de psicologia. Os encontros aconteciam
em uma das salas da casa onde era instalado o Programa e os recursos utilizados para
viabilizar o aprendizado era a escuta ativa sobre o surgimento do Programa de
Prevenção à Criminalidade, sobre o funcionamento do Programa Mediação de
Conflitos, estudos de casos e uma visita com os profissionais a uma comunidade
localizada próximo ao núcleo do programa. Resultados: A realização deste trabalho
nos possibilitou ter um contato mais próximo com a realidade da prática da psicologia
comunitária; refletir sobre a necessidade de dar voz ao cidadão e incentivá-lo a
questionar e buscar informações sobre seus direitos e deveres. O contato
multiprofissional neste programa permite uma discussão sobre problemas sociais
através de diferentes olhares, que contribuem positivamente para a resolução das
demandas que surgem. O foco do mediação de conflitos não é fazer atendimento
terapêutico individual. É entender o individuo dentro do contexto dele sem excluir a
subjetividade. Assim o programa deve ser visto como um lugar multiparcial pra
entender as parcialidades. A ideia não é defender uma parte e criticar outra, nem impôr
soluções, mas fazer refletir (problematizar) sobre as soluções propostas pelas partes
envolvidas. Por isso parte-se da ideia de que todo conflito nasce de todas as partes
envolvidas. As demandas que surgem no programa mediação de conflitos são
espontâneas, podendo variar bastante, porem gira sempre em torno de conduzir as
partes envolvidas a alcançarem uma solução para o problema. Através do dialógo,
abre-se um espaço para a participação dos envolvidos, desenvolvendo, assim, os
sentidos de cidadania e solidariedade. Conclusão: Essa prática foi importante na
medida em que possibilitou um contato mais próximo com a realidade da psicologia
comunitária, onde pôde-se perceber os entraves e dificuldades encontrados no
exercício da profissão, em um ambiente que estimula à autogestão através do diálogo e
da escuta especializada.
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