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Introdução: O projeto de intervenção psicossocial surgiu como exercício prático da
disciplina Psicologia Comunitária, do 5° período do curso de Psicologia do Centro
Universitário do Leste de Minas Gerais. As atividades foram realizadas com um grupo
de mães, da Igreja Pentecostal Unida do Brasil, cidade de Timóteo. Objetivo:
Promover o desenvolvimento de práticas educativas parentais, implicar uma
conscientização dos pais no processo de educar os seus filhos e a sua influência no
desenvolvimento dos mesmos. Metodologia:  A prática foi realizada a partir de uma
intervenção psicossocial na modalidade grupal, utilizando como método as “Oficinas
de Dinâmica de Grupo”. Trabalhou-se com um grupo fechado, porém heterogêneo
quanto a faixa etária. Foram realizados oito encontros semanais com duração de uma
hora e meia entre novembro e dezembro de 2015. Foram utilizadas técnicas de
dinâmica de grupo, vídeos e colagens, a fim de facilitar a troca de experiências entre os
membros do grupo e provocar uma reflexão sobre os temas abordados. Resultados: Os
temas abordados com o grupo incluíam o relacionamento familiar, a comunicação, os
vínculos familiares, e a demanda que os participantes trouxeram. Quando se discutiu a
demanda levantada pelo grupo, houve uma maior interação e participação. Com o
decorrer dos encontros, o grupo apresentou evolução e maturidade, que foi percebido
por meio dos relatos que apresentavam ações que tinham sido modificadas, bem como,
uma postura mais atenta quanto á adoção de uma nova prática educativa na família. 
Conclusão: A psicologia neste contexto vem ajudar os participantes a lançarem um
olhar diferenciado sobre práticas educativas já institucionalizadas dentro de um
contexto familiar, e dá a possibilidade de quebrar paradigmas em busca de uma melhor
qualidade de vida nesse contexto.
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