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Introdução: A prática de uma disciplina Psicologia Comunitária em parceria com um
projeto de extensão possibilitou a experiência em um programa de prevenção à
criminalidade do governo do estado de Minas Gerais. Este programa busca através de
uma equipe multiprofissional desenvolver ações de mediação que estimulem a cultura
de paz em localidades apontadas por estudos como sendo violentas. Através da
mediação de conflitos é possível proporcionar o engajamento das pessoas e
transformá-las em protagonistas das mudanças sociais. A partir destas ações torna-se
interessante para alunos do curso de psicologia a experiência em um ambiente que
estimule à autogestão. 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 experiência neste programa podemos ter uma visão
maior da importância da Psicologia Comunitária na comunidade; refletir sobre a
necessidade de dar voz ao cidadão e incentivá-lo a questionar e buscar informações
sobre seus direitos e deveres. O contato do psicólogo com o advogado neste programa
permite uma discussão sobre problemas sociais através de diferentes olhares, levando
ao surgimento de diferentes ideias para a solução das demandas que surgem da
população. Os profissionais buscam através do diálogo a possível resolução dos
conflitos e assim prevenir os fatores de risco e conflitos potenciais e/ou concretos que
poderiam desencadear ações violentas por parte dos envolvidos. A atuação da equipe
multiprofissional possibilita o desenvolvimento de ações que visam o fortalecimento
da cultura de paz. Percebemos que existe uma grande aceitação da comunidade ao
trabalho deste programa, que se torna uma referência à comunidade oferecendo
serviços que antes eram restritos a uma grande parte da população.   Conclusão: O
projeto de extensão vinculado a uma disciplina obrigatória possibilitou vivenciar a
prática comunitária ampliando a visão dos alunos da disciplina a respeito de ações
desenvolvidas em comunidades. Acredita-se que tal experiência possa contribuir para
futuros discentes irão participar deste projeto.
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