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Introdução: Esse presente projeto de intervenção psicossocial teve como objetivo
proporcionar aos jovens uma reflexão sobre seu modo de colocar-se diante de si
mesmo e em situações na sociedade, baseado no tema: “Autoconhecimento: o jovem
em busca do seu lugar”. Ele foi realizado para o cumprimento da carga horária da
disciplina Psicologia Comunitária do 5º período do curso de Psicologia do Centro
Universitário do Leste de Minas – Unileste.  A intervenção foi coordenada por duas
discentes do 5º período em um grupo formado por 10 integrantes com faixa etária de
13 a 20 anos, nomeado “Chama Jovem”. Objetivo: Objetivo geral: Contribuir para a
promoção do autoconhecimento.
Objetivos específicos: Possibilitar uma reflexão sobre o conhecimento de si mesmo,
destacando características positivas e negativas.
Proporcionar a compreensão dos compromissos e responsabilidades de cada jovem no
grupo.
Oportunizar o alcance da autonomia.
Promover discussões acerca das perspectivas de vida. 
 Metodologia: O Projeto de Intervenção teve por base a teoria das Oficinas de
Dinâmicas de Grupos: Um método de intervenção psicossocial, de Lúcia Afonso. A
oficina é entendida como um método de intervenção psicossocial com base na teoria
dos grupos em contexto sociocultural, com a pretensão de realizar um trabalho de
elaboração sobre a inter-relação entre cultura e subjetividade (AFONSO, 2006).
Trata-se de um planejamento flexível, em que, o coordenador se prepara para colocar o
tema em ação, antecipando estratégias para conduzir a oficina, estando ciente e
preparado para fazer o acompanhamento do grupo no processo. Resultados: A partir
das temáticas propostas, conseguimos promover o autoconhecimento e fazer com que
os jovens tivessem controle sobre suas emoções, sendo positivas ou não, levando-os a
evitar sentimentos de baixa autoestima, ansiedade, frustração e promovemos o
bem-estar físico, mental e social, além da compreensão de seus compromissos. Foram
realizados 9 encontros no grupo Chama Jovem com 10 integrantes na faixa etária de 13
a 20 anos, na cidade de João Monlevade/MG. A partir dos encontros, foi possível
concretizar melhor as relações interpessoais dentro do grupo e de toda comunidade que
cercava esses jovens. Por fim, essa experiência foi de grande importância para o nosso
crescimento enquanto futuras profissionais em Psicologia, pois colocamos em prática
todos os ensinamentos adquiridos no curso até o momento e incorporamos com os
saberes transmitidos durante as intervenções.  Conclusão: A partir da nossa vivência
com o grupo aprendemos como trabalhar em grupo, respeitar a opinião do próximo e 
entendemos a importância de pararmos para refletir sobre nós mesmos. Por fim,
consideramos a intervenção como algo produtivo e fundamental para nosso
crescimento enquanto futuras Psicólogas.
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