
INTERVENÇÃO PSICOSSOCIAL COM CRIANÇAS E
JOVENS INSTITUCIONALIZADOS

Camila Rodrigues Silva MENDONÇA (Unileste);  Thaiane Tamara Lopes DA SILVA (Unileste);

Regina Lucia  DE SOUZA  (Unileste)

Introdução: O presente trabalho refere- se à experiência da prática da disciplina de
Psicologia Comunitária, no qual o tema foi “Intervenção psicossocial com crianças e
jovens institucionalizados”. O local escolhido para realizar a prática foi a Cidade dos
Meninos, sendo localizada em Coronel Fabriciano, no bairro Morada do Vale.  A
“Cidade dos Meninos” (antiga “Cidade do Menor”) é uma instituição de abrigo de
permanência para crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social, que
estão desprovidos de vínculos familiares.  Objetivo: Discutir e promover uma reflexão
com crianças e jovens institucionalizados, a partir de temas demandados pelos
mesmos. 
Oferecer um espaço para que crianças e jovens possam refletir sobre sentimentos
diversos que são sentidos e vivenciados por eles.   Metodologia: A metodologia usada
foi a prática de intervenção psicossocial por meio das oficinas de dinâmica de grupo
proposta por Lúcia Afonso (2006) definida como não sendo é um grupo de
psicoterapia e nem grupo de ensino. A intervenção psicossocial pretende realizar um
trabalho de elaboração sobre a inter-relação entre a cultura e a subjetividade. Durante
os encontros foram trabalhados temas como sexualidade e violência. Foram realizados
sete encontros, com crianças e adolescentes entre a faixa etária de 10 a 14 anos no
decorrer do segundo semestre de 2013. 
  Resultados: A partir da convivência grupal notou-se que os participantes do grupo
tinham dúvidas sobre questões básicas de sexualidade, como o termo masturbação,
apresentaram não saber que no Posto  de Saúde é distribuído camisinha e
anticoncepcional gratuito. Durante os encontros foi relatado pelos participantes que
conheceram sobre sexo e sexualidade no contato de estar com o outro fisicamente e na
rua, por isso o grupo vem para suprir esta demanda de falar sobre o assunto,
viabilizando um conhecimento e orientação que envolve a temática de conhecer o
corpo, temáticas que envolvem a sexualidade e o ato sexual. Outro tema abordado foi o
da violência, apesar do interesse pelo assunto, percebeu-se certo receio do grupo em
falar sobre ele. Esta inquietação fica evidenciada de duas formas: o silêncio deles
perante o tema, e durante algumas falas, como “a gente já tem isso todo dia tia”; “eu
acabei de bater no menino, quero falar disso não”. Nota-se que agressões verbais e/ou
físicas parecem fazer parte do cotidiano dessas crianças e adolescentes. A intervenção
psicossocial então surge como um método para trazer um conhecimento prévio, afim
de, ajudar numa análise e reflexão sobre os temas trabalhados. Conclusão: A
experiência evidenciou a importância de levantar as principais dúvidas que o grupo
tinha acerca da violência e sexualidade, questões que foram discutidas no decorrer dos
encontros, com utilização de técnicas participativas,associadas com os temas
levantados.A experiência permitiu conhecer a vivência da prática comunitária com
crianças e adolescentes institucionalizados.
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