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Introdução: O trabalho refere-se a um projeto de intervenção realizado na Comunidade
Terapêutica Esperança, localizada no distrito de Lavrinha, que pertence à cidade
Jaguaraçu /MG, em um grupo composto por dependentes químicos e alcoólatras do
sexo masculino, com idade entre 25 a 70 anos, e escolaridade a nível fundamental e
médio, tanto incompleto quanto completo. Através de um levantamento de dado feito
na instituição antes da realização da intervenção, foi percebido a necessidade de
trabalhar com o grupo a temática autoconhecimento, para que o grupo refletisse sobre
a sua autoestima, autoimagem, autoconfiança, e outros aspecto.  Objetivo: Auxiliar no
desenvolvimento do autoconhecimento dos internos, com intuído de oferecer um
espaço de reflexão ao grupo, para que o mesmo reflita sobre a sua autoestima,
autoimagem, autoconfiança entre outros aspectos. Metodologia: Foram realizados
encontros com base nas oficinas em dinâmica de grupo, dessa forma ocorreram nove
encontros, sendo um encontro por semana, com um tempo estimado de uma hora e
trinta minutos, sendo as oficinas coordenadas por duas alunas do curso de psicologia
do UNILESTE. Estes encontros foram divididos em momento inicial, intermediário e
final, sendo trabalhado em cada encontro um subtema diferente relacionado ao tema
central autoconhecimento, utilizando técnicas de dinâmicas de grupo apropriadas sobre
os assuntos abordados. Resultados: Ao fim da intervenção pode-se observar um
aproveitamento de 100% do grupo para com o trabalho realizado. Pois o feedback dos
internos demonstrou este aproveitamento, pelo fato de relatarem que a intervenção
proporcionou a eles um momento de reflexão, autoconhecimento, interação, entre
outros aspectos, que não havia entre eles antes do trabalho realizado, e isto foi
observado e percebido tanto pelas alunas quando pela comunidade terapêutica, que
relatou que após as intervenções o grupo estava mais unido, fortalecido e integrados
Conclusão: Portando conclui-se que as graduandas tiveram momentos de
aprendizagem no qual tiveram mais conhecimento sobre os assuntos abordados. Além
disso, conseguiram alcançar os objetivos do presente trabalho, proporcionando aos
internos um ótimo momento de reflexão, interação e autoconhecimento.
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