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Introdução: O presente trabalho é uma atividade prática prevista na disciplina
Psicologia Comunitária, do 5º Período do curso de Psicologia do Centro Universitário
do Leste de Minas Gerais. As atividades foram realizadas com um grupo de 15
crianças, faixa etária 7-11 anos, participantes do Projeto Arte e Vida, promovido pela
instituição Cáritas Diocesana de Itabira na cidade de João Monlevade.  Objetivo: O
objetivo era promover o desenvolvimento de habilidades sociais. Foram utilizadas
técnicas a fim de facilitar a reflexão sobre cada tema trabalhado, aumentar a frequência
das habilidades sociais já disponíveis no repertório das crianças e promover novas
aquisições, diminuir a frequência de comportamentos socialmente inadequados,
romper dificuldades nas relações interpessoais. Metodologia: Trata-se de um projeto
de intervenção psicossocial desenvolvido por meio de oficinas de dinâmica de grupo.
É um trabalho estruturado com grupos e focalizado em torno de uma questão central
que o grupo se propõe a elaborar, dentro de um contexto social. Ocorreram nove
encontros aos sábados à tarde, duração média de uma hora, de outubro a dezembro de
2015. Os encontros aconteciam em três momentos (inicial, intermediário e de
sistematização) e foram utilizadas técnicas de dinâmicas de grupos.  Resultados: Os
temas trabalhados nas oficinas foram Comunicação, Expressão de sentimentos
positivos, Autoestima, Habilidades de civilidade, Reconhecimento de emoções,
Solução de problemas, Assertividade e Empatia. Nos primeiros encontros as crianças
se encontravam mais dispersas e agitadas, mas à medida que se criava a rede de
vínculos foram participando mais ativamente do grupo, se atentando ao que era trazido
e cobrando umas das outras o respeito às regras e normas estabelecidas no contrato
grupal. O fato delas já se conhecerem facilitou a formação de vínculos no decorrer do
processo grupal. Durante as oficinas as crianças falavam sobre suas famílias, rotina
escolar e a convivência deles no bairro, compartilhando um pouco de seu dia a dia com
as coordenadoras. Através da expressão de atitudes das crianças, notou-se que drogas,
violência e sexo são conteúdos muito presentes na vida da maioria delas. Conclusão:
Durante o processo grupal foram observadas modificações nos comportamentos
emitidos pelas crianças, como respeito às normas e regras, maior autoestima e maior
frequência da expressão de sentimentos positivos. Não pode ser afirmado que
modificações também ocorreram em outros ambientes, uma vez que as crianças não
foram acompanhadas em outros contextos.
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