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Introdução: O trabalho foi realizado em um Programa de Mediação de Conflito, na
região do Vale do Aço, como uma das exigências da disciplina Psicologia
Comunitária, do curso de psicologia. O Programa existe há 6 anos, desenvolvido pela
Secretaria do Estado de Defesa Social de MG. Se estrutura em diferentes eixos
gerenciais para melhor administração e implementação de suas ações, entre eles estão
a mediação de Atendimento, Mediação Comunitária e demais Projetos Institucionais,
tendo como Idéia principal, trabalhar uma cultura de paz.   Objetivo: As práticas foram
realizadas semanalmente, com o objetivo de compreender como a psicologia
comunitária pode se inserir e intervir em uma comunidade com meios e alternativas de
prevenção e conscientização social. 

 Metodologia: Foram realizados quatro encontros semanais, acompanhados pelos
profissionais do programa: uma psicóloga, uma advogada e a assistente social.
Foi utilizado como espaço de aprendizado, uma das salas do Programa e os recursos
utilizados para viabilizar este aprendizado foram às fichas de atendimento pessoal,
fichas de atendimento coletivo, visita com os profissionais a uma comunidade
localizada próximo ao núcleo do programa, análises de relatos de experiências dos
profissionais nesta comunidade e alguns estudos de casos, onde os profissionais
fizeram questão de manter sigilo absoluto dos nomes envolvidos.  
 Resultados: A realização deste trabalho nos possibilitou entender melhor como o
profissional da psicologia comunitária pode se inserir na comunidade.
O programa possui, além dos profissionais citados acima, salas equipadas para o
atendimento personalizado das demandas que chegam. Ao primeiro contato com o
sujeito, é feito o acolhimento pelos profissionais, este processo de acolhimento se da
no momento em que os envolvidos em determinado conflito estabelece o primeiro
contato com o programa.
É feito também o preenchimento de uma ficha de cadastro individual, que descreve
além dos dados pessoais, o motivo que demanda este sujeito.
Observamos de perto e participamos também de uma ação comunitária promovida pelo
programa, as visitas foram realizadas em um bairro de classe baixa, próximo ao
núcleo, a escolha se deu, por se tratar de um bairro com altos índices de violência e
criminalidade. As visitas foram feitas de corpo a corpo e de casa em casa, o objetivo
era convidar os moradores para comparecerem à reunião que seria realizada no próprio
bairro, a fim de conhecerem o programa, levando também suas demandas, para
possível agendamento no próprio núcleo. Este tipo de ação tem como prioridade
viabilizar as ações do programa, aproximando-o das comunidades. 
 Conclusão: O trabalho possibilitou conhecer um pouco das diversas estratégias do
trabalho da psicologia comunitária, das dificuldades encontradas pelo profissional ao
trabalhar com a comunidade, além de nos ter proporcionado também o privilegio de
ouvir alguns relatos de experiências destes profissionais vivenciados ao longo deste
trabalho em comunidade.
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