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Introdução: A adolescência é um processo de transição e transformação para a vida
adulta, no qual envolve aspectos biológicos, psicológicos e sociais na formação do
sujeito, sob condições histórico-culturais específicas. Dessa forma, considera-se
extremamente importante que os adolescentes possam refletir sobre valores morais e
éticos de questões cotidianas que atravessam suas vidas. Essas reflexões podem
contribuir para o desenvolvimento do autoconhecimento e formação cidadã. O
presente trabalho apresenta uma intervenção psicossocial realizada com adolescentes
em situação de vulnerabilidade social através da disciplina “Estágio Supervisionado
Básico II”, do curso de Psicologia do Centro Universitário do Leste de Minas Gerais. 
Objetivo: O objetivo desse projeto foi promover o desenvolvimento dos valores morais
e éticos de adolescentes em situação de vulnerabilidade social de uma instituição
filantrópica, sem fins lucrativos, da cidade de Itabira – MG. Metodologia: A
metodologia utilizada foi uma intervenção psicossocial na modalidade de oficina de
dinâmica de grupos. Os recursos utilizados foram: técnicas em dinâmica de grupo,
roda de conversa e cinema comentado. Participaram adolescentes, com idade entre 11
e 17 anos, de ambos os sexos, cursando o ensino fundamental. Foram dez encontros
semanais, com duração de duas horas cada, os temas geradores foram: ética e valores,
aceitação, julgamento e preconceito. Enfatizou - se a importância da prática da
solidariedade e da cidadania, e a relevância das relações sociais e afetivas para o
processo de desenvolvimento psicossocial.  Resultados: Observou – se que os temas
propostos propiciaram não apenas reflexão acerca de valores pessoais e coletivos, mas
também, o estabelecimento de vínculos entre os participantes. Percebeu – se que os
adolescentes se sentem muito satisfeitos quando o assunto enfatiza questões de suas
vivências sociais, e inclusive, o interesse pela política do país foi temática central e
fonte de importantes discussões e reflexões. Verificou-se mudanças apresentadas pelos
participantes, tanto com relação à forma de se comportarem perante aos colegas,
facilitadoras e instituição, assim como a aceitação de si mesmos e dos outros, o
respeito ao se dirigirem ao colega, o crescimento em relação a disciplina e o
compromisso com as regras grupais e com as atividades propostas, e a capacidade de
se autoavaliarem como responsáveis pelas consequências de suas ações foram
percebidos pelas estagiárias ao final da intervenção. Conclusão: Foi observado o
desenvolvimento de valores morais e éticos de adolescentes em situação de
vulnerabilidade social e que a intervenção psicossocial a partir das oficinas de
dinâmicas de grupo é uma ferramenta importante na promoção do desenvolvimento
dos adolescentes nessa condição.
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