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Introdução: A presente prática de estágio surgiu com o objetivo de cumprir parte da
carga horária da disciplina Estágio Básico Supervisionado II, do 8º período do curso de
Psicologia do Centro Universitário do Leste de Minas Gerais. Foi elaborado e
executado pelas discentes Aline Benício Muniz, Annelise Carvalho Lopes e Lorraynne
Moura de Amorim, e orientado pela docente Regina Lúcia de Souza. Baseado no
projeto de intervenção elaborado no 7º período na disciplina Estágio Básico
Supervisionado I. A prática foi realizada com um grupo de mulheres usuárias do
CRAS – Território I em Coronel Fabriciano, MG. Objetivo: O objetivo do estágio foi
propiciar discussões acerca da autoestima da mulher. Especificamente buscou-se
utilizar técnicas de dinâmicas de grupos, promover reflexões sobre as relações
familiares, abordar a imagem de si e a valorização pessoal, auxiliar no cuidado com a
saúde física e psicológica e proporcionar melhor qualidade da vida. Metodologia: A
prática foi realizada na modalidade grupal, ocorrendo oito encontros semanais às
terças-feiras pela manhã com duração de duas horas entre abril e junho de 2017. Os
encontros foram realizados através de oficinas de dinâmicas de grupo, no qual os
encontros foram divididos em três momentos: inicial, intermediário e de
sistematização. Foram planejados encontros afim de abordar temas que abrangem a
mulher,  família, autoestima, autoimagem, autonomia, empoderamento e saúde
feminina. Resultados: As mulheres participantes do grupo relataram a utilização de
conteúdos das discussões grupais nas vivências cotidianas e demonstraram o
rompimento com medos e inseguranças. Foi possível perceber que a metodologia
favoreceu a comunicação, troca de experiências e vivências entre as participantes. A
intervenção psicossocial, mediada pela utilização do recurso da oficina, atuou
interligando as temáticas, propiciando a mudança de alguns comportamentos e
incentivando transformações que puderam contribuir para a melhor qualidade de vida
social, psicológica e física das participantes daquele grupo. Em suma, percebeu-se uma
melhor compreensão da expressão dos sentimentos e experiências por parte das
mulheres. Conclusão: As mulheres apresentaram melhora na autoestima perpassando
toda a vida social. As participantes conseguiram correlacionar os temas discutidos nas
oficinas com situações do cotidiano. Porém, desenvolver oficinas no CRAS se
apresentou como um desafio devido a baixa frequência de usuários e presença da
equipe multiprofissional durante os encontros.
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