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Introdução: A questão da inclusão de pessoas com deficiência em todos os
recursos da sociedade ainda é pouco citada na nossa região. Por isso, a
importância desses pequenos passos para mudar a visão sobre essas pessoas,
como: alterar a visão social; inclusão escolar; maiores verbas para programas
sociais e estimular os integrantes da sociedade a lutar para que a inclusao social
dessas pessoas seja uma realizadade proxima. Objetivo: Sensibilizar, refletir e discutir
o processo de exclusão social que pessoas com deficiência vivenciam na
sociedade através de uma dinâmica de grupo. Método: Pensado em uma oficina
de dinâmica de grupo com viés psicossocial, este projeto foi apresentado à
disciplina de Técnicas de Avaliação e Intervenção Psicossocial, sugerindo uma
estruturação do desenvolvimento da dinâmica de grupo. O desenvolvimento se
dará através de grupos escolhidos aleatóriamente que deverá serguir o
cronograma de o aquecimento, a reflexão e a elaboração do tema, a
sistematização e a avaliação do trabalho visando debater e sensibilizar sobre a
exclusão social da pessoa com deficiência. Resultados: A aplicação intervenção
psicossocial mostra-se eficaz para a discutir e sensibilizar sobre a conscientização
das dificuldades sociais enfrentadas pelas pessoas com deficiência, levando a
reflexão de familiares, amigos e indivíduos da convivência destas pessoas.
Conclusão: A inclusão social de pessoas com deficiência ainda não é uma
realidade para a maioria. Desta forma, a intervenção psicossocial através de
técnicas de grupos se tornou-se uma opção para o entendimento e aceitação de
pessoas da convivência de pessoas com deficiência, que levou a reflexão e a
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sensibilidazão das formas de exclusão social que não são normalmente percebidas
pela sociedade.
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