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Introdução: O presente trabalho surgiu da necessidade de realizar uma prática de
intervenção psicossocial em grupo na disciplina Estágio Supervisionado Básico II, do
curso de Psicologia. Nessa experiência foi abordado o tema afetividade, com
adolescentes de uma escola especial da região do Vale do Aço, portadores de retardo
mental. A adolescência por si só evidencia a necessidade de se trabalhar o tema
afetividade por conta de todas as mudanças (físicas, comportamentais, emocionais,
intelectuais, relacionais) que ocorrem nessa fase da vida. Embora o jovem com
deficiência mental possua limitações cognitivo-afetivas, ele tem dúvidas, sonhos,
temores e expectativas semelhantes aos de outros jovens. Objetivo: O objetivo da
intervenção foi realizar práticas de intervenção em grupos, com adolescentes
portadores de necessidades especiais, em seus aspectos informativos, psicodinâmicos e
psicossociais. Metodologia: Participaram da intervenção 11 estudantes de uma escola
especial da cidade, com idades variando entre 15 e 22 anos, sendo 6 do sexo masculino
e 5 do sexo feminino, portadores de retardo mental leve à moderado. Utilizou-se a
metodologia de Oficinas em Dinâmica de Grupo. No total foram realizadas 9 oficinas,
que aconteciam uma vez por semana, dentro das dependências da escola em horário
normal de aula, sendo este no período matutino e tinham duração de 90 minutos cada.
No decorrer das oficinas trabalhou-se o tema afetividade a partir dos subtemas:
sentimentos, emoções, relacionamento de amizade e relacionamento afetivo sexual.
Resultados: Ao trabalhar a questão da expressão da afetividade, evidenciamos as
diferentes formas de demonstrar afeto, as emoções e os sentimentos que estão
envolvidos nesse processo, trabalhando o que é o gostar e o não gostar do outro, como
ocorre a tolerância a frustração da não correspondência ao afeto, o respeito ao tempo
do outro, ciúmes, traição, enfim como eles lidam de uma forma geral com a questão do
afeto tanto no relacionamento de amizade como em um relacionamento afetivo sexual.
As intervenções realizadas possibilitaram compreensão individual e em grupo, bem
como permitiu a interação e a troca de vivências entre eles. Ao analisar os processos
grupais, observou-se uma reflexão dos sentidos atribuídos à afetividade e seus
desdobramentos. A partir da realização deste projeto foi possível desenvolver
competências requeridas em intervenções em grupo, além de proporcionar maior
domínio no que diz respeito ao desenvolvimento de atividades de planejamento e
execução das oficinas de dinâmica de grupo, proporcionando aprendizado prático e
discussão teórica sobre o método utilizado e os temas abordados. Salientamos a
riqueza de aprendizado que uma oficina em grupo proporciona e a necessidade de estar
atento aos inúmeros processos que ocorrem durante a intervenção grupal. Conclusão:
Além de ampliar o conhecimento a respeito do público alvo, essa intervenção
propiciou o contato com o campo de atuação do psicólogo na área da educação
especial e gerou reflexões sobre as práticas do psicólogo neste contexto especifico.
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