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RESUMO 

 

O contexto brasileiro apresenta cenários de grande vulnerabilidade para o público 

adolescente. A adolescência na pesquisa em questão é compreendida como uma construção 

sócio-histórica. Em relação às vulnerabilidades, destacam-se o suicídio e o uso abusivo de 

álcool e outras drogas. Entre os elementos importantes para se trabalhar a redução de 

vulnerabilidade, pode-se citar: valorização da vida, projeto de futuro, relação pais e 

filhos/família, relações sociais de amizade, amorosas, autoestima (autoimagem), 

autocuidado e autonomia. A perspectiva da Redução de Danos assim como a Psicologia 

Social Crítica são bases teóricas para a pesquisa. Salienta-se que ações de redução de 

vulnerabilidade nos contextos apresentados são escassas como também o investimento em 

estudos para se buscarem intervenções nesse campo. Realizou-se um estudo de caso 

exploratório da implementação de uma intervenção psicossocial para o público adolescente 

brasileiro em contexto escolar, com intuito de se trabalhar a redução de vulnerabilidade 

desse público com relação aos temas citados. O público-alvo foram alunos de 13 anos, 

matriculados no 8º ano de uma escola pública do interior de Minas Gerais. Participaram 

assiduamente oito adolescentes nos doze encontros da Oficina propostos. Priorizou-se a 

escola por ser um espaço que favorece ações de prevenção de riscos e agravos e promoção 

de saúde. Em relação à metodologia proposta para a intervenção, recorreu-se à Oficina em 

Dinâmica de Grupo, criada por Maria Lúcia Afonso, técnica que contribui para o 

desenvolvimento do processo grupal, analisado pela ótica de Pichon-Rivière em relação a 

grupos operativos.A oficina possibilitou um espaço de criticidade e quebra de estereótipos, 

promovendo aprendizagem dos temas propostos e desenvolvimento de ações de autonomia 

e autocuidado, para que os adolescentes pudessem realizar melhores escolhas ao longo de 

suas vidas. Os resultados permitiram concluir que o processo grupal desenvolvido na 

Oficina em Dinâmica de Grupo contribuiu para a reflexão sobre a redução de 

vulnerabilidade do público adolescente ao suicídio e uso abusivo de álcool e outras drogas. 

 

Palavras-chave: Adolescência, Oficina em Dinâmica de Grupo, Redução de 

Vulnerabilidade, Grupo Operativo, Pichon-Rivière.  

 

  



 
 

ABSTRACT 

 

The Brazilian context presents scenarios of great vulnerability for teenagers. Adolescence 

in the research in question is understood as a socio-historical construction. Regarding 

vulnerabilities, suicide and the abuse of alcohol and other drugs stands out. Some 

important items to work on the reduction of vulnerability are: Appreciation of life, a future 

project, the relationship between parents and family, the social relations and friendship, 

self-esteem (self-image), self-care and autonomy. The harm reduction perspective as well 

as the Critical Social Psychology are theoretical bases for this research. It is highlighted 

that actions to reduce vulnerability in the context presented are scarce, as well as 

investment in studies to seek interventions in this field. An exploratory study of the 

application of a psychosocial intervention for the young Brazilian public in a school 

context was carried out, with the purpose of working to reduce their vulnerability in 

relation to the themes mentioned. The target audience was 13-year-old students, from the 

8th grade of a public school in Minas Gerais. Eight adolescents participated assiduously in 

the twelve meetings proposed. The school was prioritized because it favors risk prevention 

and health promotion actions. Regarding the proposed methodology for the intervention, 

the Group Dynamics Workshop, created by Maria LúciaAfonso, was the one used. This 

technique contributes to the development of the group process, analyzed from the 

perspective of Pichon-Rivière in relation to operative groups. Group Dynamics Workshop 

enabled a space for criticism and breaking stereotypes, promoting the learning of actions 

oof autonomy and self-care, so that adolescents could make better choices throughout their 

lives. The results made it possible to conclude the group process developed at the 

Workshop on Group Dynamics, which contributed to a reflection on reducing the 

vulnerability of the adolescent public to suicide and abuse of alcohol and other drugs. 

 

Keywords: Teenagers, Group Dynamics Workshop, Vulnerability Reduction, Operative 

Group, Pichon-Rivière. 
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1 APRESENTAÇÃO  

 

A temática da adolescência e suas questões específicas sempre estiveram presentes 

em minha vida, iniciando com a minha própria adolescência. Aos 16 anos, entrei para um 

grupo de jovens religioso, do qual fui coordenadora por um tempo. Nessa época, o grupo 

era, para mim e para muitos que estavam ali, um suporte, pois, para além da religiosidade, 

debatíamos questões próprias da adolescência, dividíamos nossas angústias e falávamos de 

relações interpessoais, projetos de vida, drogas e sexo. Dessa forma, percebia, e ainda 

percebo, que a relação grupal pode propiciar um espaço de escuta e, principalmente, de 

elaborações.  

Iniciei o curso de Psicologia aos 19 anos na Universidade Federal de São João del-

Rei (UFSJ), em 2008. Ao conhecer a Psicologia Social Crítica, percebi que gostaria de 

trabalhar como psicóloga social. Realizei diversos estágios na área social e me interessei 

muito pelas relações grupais, em especial pelo grupo operativo. Em 2012, tornei-me 

monitora da disciplina Teorias e Técnicas Grupais II, lecionada pelo professor Marcelo 

Dalla Vecchia, hoje meu orientador. Nessa disciplina, a proposta era criar condições para 

que os alunos desenvolvessem habilidade de coordenação de grupo. A principal referência 

utilizada foi Maria Lúcia Afonso, autora da estratégia de Oficina em Dinâmicas de Grupo, 

à qual recorri na presente pesquisa.  

No último ano do curso, frequentei a disciplina Metodologia Qualitativa, que exigia 

a entrega de um projeto de pesquisa. Estudando sobre o que escrever, tive o primeiro 

contato com a Redução de Danos, que também está presente na proposta desta pesquisa. A 

partir desse contato, elaborei um anteprojeto, que visava a compreender a adesão de 

adolescentes a tratamentos pautados na Redução de Danos (RD) e na Prevenção de 

Recaída.  

Depois de formada, trabalhei alguns anos em duas escolas estaduais de ensino 

especial: em 2016, em Ouro Branco/MG, e em 2017, em Divinópolis/MG. Nessas escolas, 

tive contato com adolescentes e, mais uma vez, percebi que as questões que foram 

recorrentes na minha adolescência também eram comuns nas deles. Além disso, 

mostravam-se confusos, angustiados, muitas vezes sem apoio das pessoas mais próximas. 

Assim, propus para esses adolescentes trabalhar temas como sexualidade e uso de álcool e 

outras drogas. Realizei esse projeto em grupos e tive boa adesão dos adolescentes. 

Contudo, encontrei algumas dificuldades devido à resistência da escola em abordar 

temáticas consideradas tabus. 
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Em 2017, ainda trabalhando na escola, cursei duas matérias isoladas oferecidas pela 

Pós-graduação em Enfermagem da UFSJ, Campus Dona Lindu em Divinópolis, 

ministradas pela professora Nadja Cristiane Lappann Botti, Tópicos Avançados em 

Suicidiologia e Comportamento Suicida na Infância e na Adolescência. Tais disciplinas me 

proporcionaram entender a relação do suicídio com a adolescência e o lugar que ele 

ocupava na vida dos jovens, sendo, muitas vezes, a morte uma saída ao sofrimento, que 

pode estar relacionado a conflitos internos. Essas disciplinas colaboraram para fortalecer 

minha percepção da necessidade de se trabalharem temas de valorização da vida com os 

adolescentes. 

Sendo assim, o problema de pesquisa ora proposto foi traçado ao longo dessas 

vivências. A partir das questões da adolescência e da necessidade de pensar em uma 

estratégia para modificar esse cenário de vulnerabilidades, algumas perguntas me 

ocorreram: seria a Oficina em Dinâmica de Grupo uma estratégia interessante para 

propiciar um espaço de escuta e de redução de vulnerabilidades desse público? Como o 

processo grupal dentro da Oficina em Dinâmica de Grupo proporciona a redução de 

vulnerabilidades do público adolescente? 
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2 INTRODUÇÃO  

 

2.1 Adolescência 

 

Discorrer sobre adolescência exige a compreensão da complexidade do tema e das 

múltiplas concepções que a perpassam enquanto objeto de análise. Trata-se de uma 

categoria histórica, que pode ser iluminada por leituras diferenciadas do ser humano e de 

sociedade, a partir de contribuições da Antropologia, Psicologia, Sociologia e Biologia 

(Garanito&Kok, 2014). 

Até o século XVIII, a adolescência era confundida com a infância. Todavia, para 

Ariès (1978), apenas após a delimitação de um sentimento de infância, ocorrida no século 

XIX, foi factível pensar a adolescência com características peculiares e únicas, diferente de 

outras fases do desenvolvimento. A partir do século XX, a adolescência se torna uma das 

prioridades a ser estudada, pois, entre a I e a II Guerras Mundiais, os pesquisadores 

perceberam a contribuição do trabalho dos adolescentes para o crescimento econômico 

(Steinberg& Lerner, 2004).  

Foi no final do século XIX e início do XX que se passou a identificar essa fase 

como um período de transição da fase da infância para a fase da vida adulta, sendo 

constituída como um período específico, compreendido a partir da perspectiva da 

Psicologia e da Sociologia. O estudo da adolescência como um processo psicossocial foi 

realizada por Erikson (1971), que estabeleceu fases do desenvolvimento da infância à 

velhice, apontando cada etapa como uma crise a ser solucionada, com destaque para a crise 

vivenciada na adolescência.  

Diversos autores trouxeram contribuições para categorizar a adolescência, como é o 

caso de Aberastury e Knobel (1989), que se tornaram referências para outros autores da 

área de desenvolvimento, criando a noção de “síndrome normal da adolescência”. Na 

perspectiva deles, seria possível categorizar sintomas pelos quais todos os adolescentes 

passariam, por exemplo: atitudes reivindicatórias, tendência a comportamentos anti ou a-

sociais e constantes flutuações de humor. 

Contudo, a partir de uma perspectiva de análise sócio-histórica, é possível afirmar 

que a adolescência é uma construção social, o que rompe com a visão universal e 

normatizadora da adolescência, não sendo necessariamente um período “difícil” e 

“conflitante” (Ferreira, Farias, & Silvares, 2010). Essa compreensão se baseia nas 

premissas dos teóricos da Psicologia Sócio-histórica. Para Leontiev (1978), os seres 
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humanos, diferentemente do desenvolvimento dos animais, que estão submetidos às leis 

biológicas, estão submetidos às leis sócio-históricas. Ou seja, o sujeito se modifica de 

acordo com a sociedade, sua história e cultura.  

Sendo assim, a adolescência é muito mais do que um conjunto de características 

próprias de uma fase ou faixa etária, pois existem várias maneiras de se expressar como 

adolescente, que se diferenciam conforme o gênero, o grupo social onde está inserido e a 

geração em que se vive. Portanto, a adolescência é construída socialmente e é transformada 

ao longo da história. A adolescência de hoje não é mais a mesma do século passado. Ela 

apresenta peculiaridades da contemporaneidade e isso a transforma e a singulariza como 

modo de se apresentar socialmente (Martins, Trindade, & Almeida, 2003). 

A partir dessa compreensão, as propostas de Aberastury e Knobel (1989) sobre 

características peculiares da adolescência são compreendidas como formas de ser e estar 

adolescente em uma dada cultura e contexto sócio-histórico específico. Desse modo, é 

possível destacar algumas dessas particularidades da contemporaneidade, que podem estar 

presentes e que, logo, influenciarão os moldes de ser adolescente hoje. Uma delas é a 

consolidada sociedade de consumo, que preza pela velocidade, agilidade e satisfação de 

prazeres imediatos, cenário que pode influenciar a forma de ser adolescente de diferentes 

maneiras. As relações entre adultos e adolescentes se mostram diferentes e tendem a ser 

mais horizontalizadas. Isto é, existe maior autonomia e liberdade por parte dos 

adolescentes. Desse modo, a autoridade dos adultos é reduzida e as gerações se 

aproximam, minimizando a diferença entre elas. Ainda é possível salientar que a juventude 

é exaltada, os adultos desejam ser jovens e isso também “aproxima”, de certo modo, os 

adultos do modo de ser dos adolescentes, trazendo uma relação mais democrática e não 

autoritária (Salles, 2005). 

Outro ponto importante sobre os adolescentes contemporâneos é a maneira como se 

exteriorizam. Segundo Dayrell (2007), eles utilizam expressões simbólicas como forma de 

se colocarem socialmente e usufruem das danças e músicas entre outras formas de 

expressão que possibilitam a construção de uma cultura juvenil. Expõem seus corpos, por 

meio de roupas, acessórios, tatuagens e piercings, aderindo a algum estilo que cria 

identidades coletivas e individuais, além de fazer menção ao status social desejado, 

destacando-se a ostentação de aparelhos eletrônicos. 

Uma vez que existem diversas adolescências e que o contexto as constitui, para 

além da contemporaneidade, faz-se importante pensar adolescência no contexto brasileiro. 

A população de adolescentes brasileira apresenta características diversas, com diferentes 
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realidades étnicas, sociais, culturais e econômicas. Para compreender essa população, é 

preciso entender suas histórias de vida e levar em consideração que eles são sujeitos de 

direitos. O Brasil é um país que apresenta grandes desigualdades devido ao seu processo 

histórico tanto de exclusão quanto de discriminação. O fato de nascer branco, negro, 

indígena, viver em uma comunidade popular, em grandes cidades, ter alguma deficiência, 

ser menina ou menino, ainda é determinante de como se tem acesso a direitos, à saúde, à 

proteção integral e à educação entre outros (Unicef, 2011). 

Apesar da compreensão e problematização da adolescência enquanto uma 

construção social, faz-se imprescindível, também, apresentar os dois principais 

documentos adotados no contexto brasileiro, os quais estabelecem a adolescência dentro de 

faixas etárias. Podemos apontar o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) (Brasil, 

1990a) e a World Health Organization/Organização Mundial da Saúde (OMS) (WHO, 

1986). Para o ECA, a adolescência é compreendida entre 12 e 18 anos de idade; em casos 

excepcionais, o Estatuto se aplica até os 21 anos. Já para a OMS, a adolescência se 

estabelece entre 10 e 20 anos (exclusive). A OMS ainda subdivide a faixa etária entre 10 e 

14 anos para a pré-adolescência e a adolescência propriamente dita entre 15 e 20 anos 

(exclusive 

). O critério da OMS também é adotado pelo Ministério da Saúde (MS) brasileiro e 

pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). A OMS define ainda a faixa 

etária para a juventude, compreendida entre 15 e 24 anos, indicando a fase de preparação 

para a vida adulta. O critério mencionado anteriormente não define adolescência, apenas 

delimita o espectro de faixa etária, o que não é suficiente para a pesquisa em questão, em 

virtude da relevância das questões históricas e sociais para compreender e caracterizar a 

adolescência.  

 

2.2 Políticas públicas voltadas para a proteção ao adolescente 

 

 No contexto brasileiro pós-redemocratização, a Constituição de 1988 compactua 

com a luta de muitas pessoas envolvidas com a defesa de crianças e adolescentes 

brasileiros. Acompanhando as normativas internacionais, direcionou o poder público e a 

sociedade para essa parcela da população (Motti& Santos, 2011). 

A partir disso, pode-se apresentar a primeira Política Pública de saúde para essa 

faixa etária. Foi criada em 1989 pelo Ministério da Saúde, denominado Programa de Saúde 

do Adolescente (PROSAD). Esse serviço propôs o acompanhamento da saúde do 
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adolescente a partir de uma visão interdisciplinar e intersetorial, com uma política voltada 

para a promoção de saúde, identificação de riscos e detecção precoce de agravos, com 

tratamento e reabilitação. Esse Programa direcionava-se para atividades de 

acompanhamento do crescimento e desenvolvimento do adolescente, considerando sua 

saúde mental, bucal, reprodutiva e sexual, bem como a saúde do escolar adolescente, a 

abordagem da violência e maus-tratos, a prevenção de acidentes, a família, a cultura, o 

trabalho e o esporte e lazer (Brasil, 1989). 

Já em 1990, por meio da Lei Orgânica de Saúde, criou-se o Sistema Único de 

Saúde (SUS), que regulamenta a saúde como um direito social para todos (Brasil, 1990b). 

Porém, apenas em 2010 foram criadas as Diretrizes Nacionais para a Atenção Integral à 

Saúde de Adolescentes e Jovens na Promoção, Proteção e Recuperação da Saúde por 

intermédio do Ministério da Saúde. Tais Diretrizes pretendiam construir estratégias tanto 

intersetoriais como interfederativas para mudar a situação nacional de vulnerabilidade dos 

adolescentes e jovens (Brasil, 2010).  

Ainda na década de 1990, destaca-se a criação do ECA, marco legal que 

regulamenta os direitos humanos das crianças e adolescentes no Brasil. Destacam-se os 

Artigos 7º e 11: 

 

Art. 7º A criança e o adolescente têm direito à proteção à vida e à 

saúde, mediante a efetivação de políticas sociais públicas que 

permitam o nascimento e o desenvolvimento sadio e harmonioso, 

em condições dignas de existência.  

Art. 11 É assegurado atendimento integral à saúde da criança e do 

adolescente, por intermédio do Sistema Único de Saúde, garantido 

o acesso universal e igualitário às ações e serviços para promoção, 

proteção e recuperação da saúde. Redação dada pela Lei nº 11.185, 

de 2005, complemento do ECA 90 (Brasil, 1990a). 

 

Nesses dois artigos, fica claro que o ECA visa a estabelecer proteção integral ao 

adolescente, buscando garantir os direitos desse público e também assegurando o direito à 

saúde já estabelecido no SUS. 

Em relação à assistência social, foi criada, em 1993, a Lei Orgânica da Assistência 

Social (LOAS), que dispõe sobre o direito à assistência social e assegura a proteção 

especial ao adolescente (Brasil, 1993). Em 2005, foi instituído o Sistema Único de 

Assistência Social (SUAS), que tem como função a gestão do conteúdo específico da 

Assistência Social no campo da proteção social brasileira (Brasil, 2005). Ela é organizada 

em dois tipos de proteção social: Proteção Social Básica e Proteção Social Especial. A 
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primeira visa à prevenção de riscos sociais e pessoais, ofertando programas, projetos, 

serviços e benefícios a indivíduos e famílias em situação de vulnerabilidade social, 

incluindo o público adolescente. Já a segunda destina-se às famílias e indivíduos que já se 

encontram em situação de risco e/ou que tiveram seus direitos violados por ocorrência de 

abandono, uso de drogas, maus-tratos e abuso sexual entre outros, também incluindo os 

adolescentes.  

No cenário da educação, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira (LDB), 

Lei nº 9.394 de 1996, estabelece o direito à educação para todos, incluindo os adolescentes 

(Brasil, 1996). Já a educação é responsabilidade do Estado e da família, baseando-se nos 

princípios de liberdade e solidariedade. E a escola deve ser um ambiente que proporcione 

um espaço para se fomentar a cidadania e que possibilite a formação dos educandos para o 

trabalho. 

Ainda no contexto da educação, é interessante evidenciar o Programa Saúde na 

Escola (PSE), criado no ano de 2007, como uma estratégia interministerial dos Ministérios 

da Educação e da Saúde. Trata-se de um programa realizado pela atenção básica, 

considerada porta de entrada preferencial do SUS, estabelecida pelo Decreto nº 6.286, de 5 

de dezembro de 2007 (Brasil, 2007). O Programa colabora com a formação integral dos 

alunos da rede pública de Educação Básica, que contempla a educação infantil, o ensino 

fundamental e o ensino médio, contribuindo com ações de prevenção de agravos, 

promoção e atenção à saúde. É possível destacar, dentre as ações estabelecidas no PSE, 

medidas específicas em relação ao tema “drogas”, observando-se os seguintes tópicos: 

Prevenção e redução do consumo de álcool e Prevenção do uso de drogas. 

Outro ponto muito importante refere-se às Diretrizes Nacionais para Prevenção do 

Suicídio, cujas estratégias para a prevenção estão descritas na Portaria nº 1.876, de 14 de 

agosto de 2006 (Brasil, 2006). Pode-se citar alguns tópicos do Artigo 2° como o 

“desenvolvimento de estratégias de promoção de qualidade de vida, de educação, de 

proteção e de recuperação da saúde e de prevenção de danos”, assim como  “desenvolver 

estratégias de informação, de comunicação e de sensibilização da sociedade de que o 

suicídio é um problema de saúde pública que pode ser prevenido” e também “organizar 

linha de cuidados integrais (promoção, prevenção, tratamento e recuperação) em todos os 

níveis de atenção, garantindo o acesso às diferentes modalidades terapêuticas” (Brasil, 

2006). 

Destaca-se, além disso, a Agenda de Ações Estratégicas, publicada em 2017, que 

propõe ampliar e fortalecer as ações de prevenção do suicídio e vigilância (Brasil, 2017). 
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Essa Agenda foi dividida em eixos; entre eles, enfatiza-se o Eixo II, que trata da prevenção 

do Suicídio e Promoção da Saúde, cujas atividades propostas são: 

 

Fortalecer e disseminar, em articulação com o Ministério da 

Educação, as ações, conteúdos, materiais do componente de 

promoção da saúde do Programa Saúde na Escola ou iniciativas já 

existentes de prevenção de violências e promoção da cultura da 

paz, prevenção do uso prejudicial de álcool e outras drogas, 

prevenção do suicídio e desenvolvimento de habilidades 

emocionais e sociais para estudantes, professores, demais 

profissionais da escola, familiares e comunidade (Brasil, 2017, p. 

17). 

 

As normativas apresentadas propõem proteger, prevenir e reduzir as 

vulnerabilidades dos adolescentes, estabelecendo o direito à saúde, educação e proteção 

social, a fim de promover qualidade de vida para esse grupo. Porém, existe um 

distanciamento no que diz respeito à teoria e à prática. Na teoria, as políticas públicas 

aparentam contemplar todos os aspectos da vida dos adolescentes. Contudo, na prática, 

observa-se a dificuldade de acesso aos programas e serviços por parte desse público para 

além de uma escassez de ações de redução de vulnerabilidade destes. 

Pessalacia, Menezes e Massuia (2010) corroboram tais afirmativas ao apontarem a 

necessidade de questionar as Políticas Públicas propostas para o público adolescente, dado 

que grande parte dos programas são planejados para adultos, não sendo atrativos para os 

adolescentes. Ademais, ao desenvolver serviços na comunidade e ao investir em Políticas 

Públicas, é crucial ter apoio financeiro e treinamento de recursos humanos que deem 

sustentação aos serviços. Caso contrário, a Lei ficará apenas na teoria. Ao se elaborar a 

formação dos profissionais, deve-se priorizar a criação de vínculos com os adolescentes, 

com abordagens livres de preconceitos. Por isso, é primordial analisar os aspectos que 

vulnerabilizam os adolescentes contemporâneos brasileiros, para, assim, propor ações de 

redução dessas vulnerabilidades que sejam atrativas ao público e que não apresentem uma 

visão estigmatizante.  

 

2.3 Vulnerabilidade, risco e autonomia 

 

A palavra “vulnerabilidade”, em latim, se expressa como vulnus (eris), que 

significa “ferida”; ou seja, é definida como a susceptibilidade de ser ferido (Almeida, 

2010). Essa definição de vulnerabilidade associa-se à noção de risco, que está relacionado 
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à ideia de maior probabilidade ou chance de que um evento ocorra. Isto é, um sujeito 

vulnerável está mais suscetível à ocorrência de certos eventos (Almeida, 2010). 

Desse modo, a partir de uma compreensão abrangente do ser humano enquanto um 

ser biopsicossocial, vários fatores podem aumentar os riscos e tornar certos grupos mais 

suscetíveis, como as condições sociais, psicológicas, biológicas, de classe econômica, faixa 

etária e gênero entre outras (Brasil, 2014). Almeida (2010) acrescenta que todos os 

humanos são vulneráveis, de uma forma ou outra, e cada fase apresenta sua singularidade e 

as suas vulnerabilidades. É importante reconhecer as fragilidades de todos os seres assim 

como a sua finitude de modo que o existir é estar exposto permanentemente a 

possibilidades de ser ferido.  

É possível pensar em dois tipos de vulnerabilidade: adjetiva e substantiva. A 

primeira está relacionada a um plano descritivo, que manifesta valores e qualidades a um 

determinado grupo e mostra-se com características particulares e relativas, provisórias e 

restritas a questões humanas. Já a segunda refere-se à vulnerabilidade relacionada a todo 

ser vivo, humano ou não (Neves, 2006). Assim, é notório que o risco existe para todos. 

Porém, quando algum sujeito se apresenta com maiores riscos de se ferir, ele se torna 

vulnerável. Em meio às vulnerabilidades adjetivas, ou seja, específicas de um determinado 

grupo, deve-se levar em consideração estratégias possíveis para sua redução. 

No que se refere à autonomia, Barus-Michel (2008) aponta que a vulnerabilidade 

está correlacionada à capacidade que o sujeito possui para constituir sentidos e também de 

fazer escolhas dentro de uma dada realidade; isto é, dentro de um contexto da sociedade. 

Em consonância com o autor, Afonso (2012) compreende a autonomia como a ação que o 

sujeito desenvolve perante o que é instituído, determinado socialmente e, principalmente, à 

sua resistência em relação a essa instituição como algo imutável.  

Por isso, diante de situações de vulnerabilidades e riscos, buscar a construção de 

autonomia pode ser uma estratégia de enfrentamento. Apartir dela, contribui-se para a 

capacidade de atribuir sentidos à realidade em que se encontra, de fazer escolhas, de se 

movimentar, resistir e encontrar saídas diante do que é apresentado ao sujeito.  

Em se tratando de adolescentes, é possível apresentar cenários que os 

vulnerabilizam. Assim, faz-se necessário compreender as vulnerabilidades adjetivas 

referentes a esse público e pensar em estratégias e meios para reduzi-las.  

Em 2017, a OMS publicou a “Ação Global Acelerada para a Saúde de 

Adolescentes (AA-HA!): Guia de Orientação para apoiar a implementação pelos países”, 

documento que apresenta orientações para ajudar os governos a decidirem o que fazer e 
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como planejar medidas que correspondam às necessidades de saúde dos adolescentes em 

seus países. O documento aponta que mais de três mil adolescentes morrem todos os dias e 

grande parte dessas mortes poderia ser evitada. As causas são variadas: violência sexual e 

reprodutiva; lesões não intencionais; problemas de saúde, como HIV; doenças 

transmissíveis, infecções respiratórias e doenças diarreicas; desnutrição; uso abusivo de 

álcool e outras drogas; e suicídio (WHO, 2017). 

O estudo aponta que adolescentes de 10 a 14 anos estão mais expostos a problemas 

decorrentes da falta de água não potável e saneamento. Outros fatores citados são 

deficiência de ferro, anemia, alta glicemia em jejum, uso de álcool, abuso sexual na 

infância e sexo inseguro. Para os adolescentes de 15 a 19 anos, os principais fatores de 

risco são sexo sem proteção e uso de álcool. Outros fatores citados estão relacionados à 

violência sofrida pelo parceiro íntimo, riscos no trabalho, exposição a toxinas e lesões 

ocupacionais (WHO, 2017). 

É preciso salientar que, conforme os diferentes países, grupos etários e identidade 

de gênero, haverá necessidades diferenciadas para se pensar a saúde do adolescente. Em 

relação às vulnerabilidades adjetivas dos adolescentes no contexto brasileiro, os dados 

epidemiológicos de 2012 mostraram que a adolescência é a única faixa etária que não 

apresenta uma redução significativa na mortalidade, sendo que as principais causas de 

morte dos adolescentes no Brasil são causas externas: violência no trânsito, homicídio e 

suicídio (Grillo, Cadete, Ferreira, Guimarães, & Miranda, 2012). Além desses dados de 

mortalidade, os autores apresentam alguns fatores de vulnerabilização desses adolescentes, 

como: exposição ao HIV/Aids e gravidez na adolescência, uso de drogas lícitas e ilícitas, 

problemas relacionados à saúde mental com manifestações orgânicas, violência, 

dificuldades na escola, conflitos familiares, anorexia nervosa e bulimia.  

Os dois documentos citados destacam fatores importantes que colocam os 

adolescentes em situação de vulnerabilidade. Serão priorizados dois desses temas para 

serem trabalhados na presente pesquisa com maior propriedade, devido à sua especial 

relevância no contexto brasileiro, conforme apontado por Grillo et al. (2012): suicídio e 

uso de álcool e outras drogas. 

 

2.3.1 Suicídio na adolescência  

 

A palavra suicídio tem sua origem no latim, sendo uma junção de sui (si mesmo) e 

caedes (ação de matar); ou seja, o ato de colocar um fim em sua própria vida. Alguns 
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estudos apontam que o comportamento suicida acompanha toda a história da humanidade, 

porém seu significado modificou-se ao longo do tempo (Corrêa & Barrero, 2006). 

Ressalta-se que o suicídio é um fenômeno de várias facetas, uma vez que se relaciona a 

fatores sociais (família, política, grupos sociais e religião), fatores psicológicos, 

características do ambiente físico, estando ainda associado ao denominado “efeito 

imitação” (Kuczynski, 2014), que é o processo pelo qual um suicida exerce um efeito 

modelador em suicídios subsequentes; isto é, um indivíduo pode vir a cometer suicídio 

porque outra pessoa o fez (OMS, 2000). 

A ideação suicida está relacionada a pensamentos, ideias, planejamento e desejo de 

se matar (Werlang, Borges, & Fensterseifer, 2005). Ela está presente na infância e 

adolescência e é um significativo meio para gerar reflexões sobre questões existenciais, 

como compreender o sentido da vida e o da morte (Santos et al., 2012). Em obra 

organizada e publicada pelo Conselho Federal de Psicologia, Berenchtein Netto, Werlang e 

Rigo (2013) afirmam que, quando ocorre algum sentimento que pode propiciar o suicídio, 

normalmente, ele reedita uma situação que antes causou muito sofrimento. Isso se 

intensifica fazendo com que o momento atual se torne insuportável e, dessa maneira, o 

suicídio pode se apresentar como uma saída, uma forma de amenizar a dor. 

Pode-se observar, na revisão de literatura realizada por Moreira e Bastos (2015), 

alguns fatores que estão associados à ideação suicida em adolescentes escolares. Nesse 

estudo, identificaram-se 33 fontes, tanto brasileiras como do exterior, e os fatores 

encontrados foram solidão, tristeza, depressão, ansiedade, preocupação, baixa autoestima, 

pouca comunicação com os pais, agressão por parte de pais e amigos, abuso físico na 

escola, uso de álcool e outras drogas, conhecer alguém que já tentou suicídio e pertencer ao 

sexo feminino. Tais aspectos podem dizer como os adolescentes estão vivendo na 

atualidade.  Braga e Dell‟Aglio (2013), em seu estudo sobre modelos preditores para 

tentativa e ideação suicida, encontraram algumas variáveis relevantes: sexo feminino, 

exposição à violência intra e extrafamiliar assim como eventos estressores e uso de álcool. 

É relevante destacar que o risco para o suicídio e a ideação suicida encontram-se 

associados também ao uso abusivo de álcool e outras drogas. Alguns estudos apontam que 

adolescentes que iniciam o uso de álcool precocemente têm maiores chances de usar 

abusivamente ou até de se tornarem dependentes quando adultos (Buchmanet al., 2009; 

McCarty et al., 2004) e seu uso abusivo pode estar associado à ideação suicida (Juan, 

Xiao-Juan,Jia-Ji, Xin-Wang, &Liang, 2010; Souza et al., 2010).    
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Outro fator associado ao suicídio, apontado tanto no estudo de Moreira e Bastos 

(2015) como no de Braga e Dell‟Aglio (2013), refere-se a como o adolescente se relaciona 

com a família. A escassa comunicação entre pais e filhos e episódios de violência dos pais 

para com os filhos são fatores associados ao suicídio.  

De acordo com Romanelli (1997), a família possui um espaço único de afeto na 

vida dos seus integrantes. Pratta e Santos (2007) afirmam que na família se fazem as 

primeiras trocas emocionais que funcionam como suportes afetivos fundamentais para 

quando os adolescentes chegarem à vida adulta. Tais trocas são primordiais para o 

desenvolvimento físico, mental e psicológico dos indivíduos. Drummond e Drummond 

Filho (1998) corroboram essa perspectiva ao afirmarem que a família que desenvolve uma 

relação respeitosa entre os integrantes e dialogam desenvolvem o afeto, lidando 

habitualmente de forma mais apropriada com a adolescência. Sendo assim, é importante 

que a família seja um espaço de amparo para o adolescente, e não de violência e 

agressividade, por influenciar significativamente na forma como esses sujeitos irão lidar 

com suas vidas.  

Entre os fatores preditores apresentados, destaca-se, também, agressão por parte 

dos amigos. De forma geral, pode-se concluir que desenvolver relações sejam elassociais, 

de amizade, com a família, assim como relações amorosas de uma maneira dialogada e 

respeitosa, mostra-se crucial para que os adolescentes construam uma relação positiva com 

sua própria vida.Daudt, Souza e Sperb (2007) pontuam que existem poucos estudos, os 

quais buscam compreender a influência dos amigos nas tentativas de suicídio, porém 

vários estudos têm apontado que tais relações colaboram de maneira relevante para o 

desenvolvimento social de crianças e adolescentes, inclusive o desenvolvimento de 

habilidades afetivas e cognitivas. 

Outro fator associado ao suicídio que merece destaque nesta pesquisa é a baixa 

autoestima. A autoestima está relacionada a atitudes e sentimentos de autoaprovação ou de 

repúdio de si mesmo. Diz respeito até onde o sujeito se sente capaz, valioso e bem-

sucedido. Ela se expressa nas atitudes que o sujeito tem consigo mesmo, que pode ser 

observada por meio dos comportamentos e falas (Coopersmith, 1967; Rosenberg, 1989). 

Costa (2000) ressalta que os adolescentes com baixa autoestima criam distorções de seus 

pensamentos e sentimentos que dificultam o envolvimento em projetos, limitando, assim, a 

interação grupal, social. A autoestima é moldada nas relações do cotidiano. Desde a 

infância, ela é essencial para que o indivíduose relacione consigo mesmo e com outras 

pessoas, influenciando tomadas de decisões e condução da vida. Sendo assim, pode-se 
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inferir que as relações familiares, sociais e de amizade, quando são afetuosas e dialogadas, 

podem contribuir para a construção de uma autoestima mais positiva.  

Murari e Dorneles (2018) apontam que a autoestima também está relacionada com 

a autoimagem que o sujeito tem de si. A autoimagem diz respeito a como o sujeito percebe 

seu corpo e se relaciona com ele. Para os autores, os adolescentes tendem a se preocupar 

de forma excessiva com as mudanças do corpo nessa fase da vida e, eventualmente, sofrem 

por não atingirem o modelo ideal de corpo instituído pela mídia. O sexo feminino mostra-

se mais preocupado com a autoimagem em comparação com o sexo masculino, uma vez 

que a sociedade patriarcal
1
 exige um corpo ideal para a mulher, sensual, provocante e 

elegante. Os sujeitos que não se enquadram nesses padrões podem construir uma 

autoimagem negativa de si, o que pode ser fonte de sofrimento.  

Dados epidemiológicos são trazidos como forma de esboçar a magnitude da 

questão do suicídio. “O Mapa da Violência no Brasil”, elaborado pelo sociólogo Júlio 

Jacobo Waiselfisz, registrou a ocorrência de 0,7 mortes por suicídio para 100 mil 

habitantes em 2012 entre os adolescentes de 10 a 14 anos. Já em relação aos adolescentes 

de 15 a 19 anos, o registro foi de 3,9 mortes por suicídio para 100 mil habitantes 

(Waiselfisz, 2014). Assim, os índices mais elevados de suicídio em adolescentes 

apresentam-se naqueles maiores de 15 anos.  

Ainda podemos destacar que, em 2015, 67.149 adolescentes cometeram suicídio no 

mundo todo, o que corresponde a 183 suicídios por dia e sete suicídios por hora. No Brasil, 

o Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde (DataSUS) registrou 792 

suicídios pelos adolescentes de 10 a 19 anos no ano de 2012. Já no ano de 2013, houve 

uma elevação na taxa para 899 suicídios. Em Minas Gerais, registraram-se 71 suicídios no 

ano de 2015. Já em relação à tentativa de suicídio no Brasil, de 2011 a 2016, ocorreram 

8.018 tentativas por meninas e 2.565 por meninos (WHO, 2017). 

As informações aqui apresentadas e a escassez de estudos sobre o tema bem como 

de ações de prevenção ao suicídio e redução de vulnerabilidade do público adolescente 

revelam a necessidade de ampliar a compreensão da temática do suicídio na adolescência, 

articulando-a com as vulnerabilidades adjetivas desse público. 

Algumas iniciativas vêm sendo desenvolvidas. Os e-books produzidos pelos alunos 

residentes do Programa de Residência Multiprofissional em Saúde do Adolescente da 

                                                 
1
O patriarcado diz respeito a uma ordem social, na qual os homens têm controle sobre as mulheres. A família 

é centrada no homem, sendo, dessa forma, as mulheres coadjuvantes e submissas a ele (Narvaz & Koller, 

2006). 



24 

 

UFSJ/Campus Dona Lindu têm buscado priorizar a temática e propor ações de 

intervenções como forma de popularizar o conhecimento para diversos profissionais da 

área de saúde. Pode-se citar “Valorização da vida na adolescência”, de 2018 (Botti et al., 

2018), e “Uma viagem metafórica: oficinas para promoção de saúde mental e valorização 

do viver na adolescência”, de 2019 (Oliveira e Botti, 2019).  

O e-book “Valorização da vida na adolescência”, de 2018, apresenta ferramentas de 

vivências que foram utilizadas em oficinas de capacitação para intervir na prevenção do 

suicídio e valorização da vida (Bottiet al., 2018). O material apresenta algumas técnicas 

para se trabalhar o tema: (a) acróstico da palavra “vida”, com o objetivo de abordar as 

razões para se viver, (b) tabuleiro de mitos e verdades para aprender mais sobre o 

comportamento suicida e (c) roda de conversa sobre os 13 alertas, com o objetivo de 

compartilhar fatores de risco para o suicídio e pensar em fatores de prevenção. Deve-se 

salientar que falar sobre suicídio com adolescentes não aumenta os riscos para que o 

suicídio ocorra. Pelo contrário, é relevante abordar essa temática da forma adequada, 

optando-se por não abordar o fenômeno em si. Faz-se importante a informação sobre o 

tema, principalmente para saberem onde buscar ajuda (ABP, 2014).  

 

2.3.2 Problemas decorrentes do uso de álcool e outras drogas 

 

Um segundo contexto de vulnerabilidade que pode ser destacado é o uso de drogas 

lícitas (permitidas por leis) e ilícitas (proibidas por leis), uma vez que os adolescentes, 

quando se encontram em contextos de vulnerabilidade, em situação de estresse, angústia e 

ansiedade, podem buscar alívio e também proteção no uso de álcool e outras drogas, 

podendo, assim, desencadear o uso abusivo ou até mesmo dependência (Sodelli, 2015). 

Vale frisar que o uso prejudicial de álcool e outras drogas é um fator preditor para ideação 

suicida (Juan et al., 2010; Souza et al., 2010).    

Estudos de base populacional apresentam o cenário em relação ao uso de drogas 

por parte dos adolescentes. Destacam-se três pesquisas realizadas pelo Centro Brasileiro de 

Informações sobre Drogas Psicotrópicas (CEBRID) nos anos de 2001, 2005 e 2010 

(Carlini et al., 2002, 2006, 2010). 

Os dois primeiros levantamentos, “I Levantamento Domiciliar sobre o Uso de 

Drogas Psicotrópicas no Brasil”, realizado em 2001, e “II Levantamento Domiciliar 

realizado em 107 cidades brasileiras com população superior a 200.000 habitantes”, 

realizado em 2005, investigaram o uso de drogas por pessoas de 12 a 65 anos. Em relação 
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à amostra de adolescentes (12 a 17 anos), é possível observar que o uso de álcool passou 

de 48% no primeiro levantamento para 54% no segundo levantamento, com a dependência 

variando de 5% para 7%. No consumo de tabaco, houve uma pequena queda, de 15,7% 

para 15,2%, mas a dependência elevou-se de 2,2% para 2,7%. O uso da maconha subiu de 

3,5% para 4,1%. Não houve mudança nos dados referentes ao uso de cocaína. Para 

obtenção de maconha, o grau de facilidade subiu de 54% para 57% e o de cocaína de 38% 

para 43,4% (Carliniet al., 2006). Portanto, é preciso destacar que, do primeiro 

levantamento para o segundo, houve uma elevação nos índices de uso de álcool e maconha 

e também aumentou o nível de facilidade para se obter cocaína e maconha.    

No ano de 2010, no “VI Levantamento Nacional sobre o Consumo de Drogas 

Psicotrópicas entre Estudantes do Ensino Fundamental e Médio das Redes Pública e 

Privada de Ensino nas 27 Capitais Brasileiras”, observou-se que 25,5% dos estudantes 

alegaram ter usado, em algum momento da vida, algum tipo de droga (com exceção do 

álcool e do tabaco); já 10,6% fizeram uso no último ano e 5,5% no último mês. O total de 

estudantes que relataram o uso de qualquer droga no ano, exceto o álcool e o tabaco, foi de 

9,9% da rede pública e 13,6% da rede particular. As drogas psicotrópicas mais citadas 

foram tabaco e bebidas alcoólicas, respectivamente 9,6% e 42,4% (uso no ano). Em 

relação às demais, para uso no ano, foram mencionadas a maconha (3,7%) e a cocaína 

(1,8%). Já para uso na vida, merece destaque o uso de energéticos em mistura com álcool: 

15,4%. Em suma, o último levantamento demonstrou que uma parcela representativa dos 

estudantes já fez uso de algum tipo de droga ilícita, com destaque para maconha e cocaína. 

Porém, as drogas mais utilizadas são as drogas lícitas, entretanto proibidas na legislação 

brasileira para venda a menores de 18 anos
2
.   

Os estudos de Carlini et al. (2002, 2006, 2010) revelam que significativa proporção 

de adolescentes usa drogas lícitas e ilícitas, e que esses números vêm aumentando no 

decorrer dos anos. É relevante destacar que o consumo de bebidas alcoólicas ocupa o 

primeiro lugar da lista mesmo sendo uma droga proibida para menores de 18 anos. A 

maconha se mostra a droga ilícita mais utilizada e com maior facilidade para se obter.  

Sendo assim, a temática se mostra um significativo problema social e de saúde 

pública, pois a droga vista como saída para angústia ou ansiedade pode levar os 

                                                 
2
 A proibição de álcool para menores de 18 anos está prevista no ECA – Lei nº 8.069 de 13 de julho de 1990: 

Art. 243. Vender, fornecer, servir, ministrar ou entregar, ainda que gratuitamente, de qualquer forma, a 

criança ou a adolescente, bebida alcoólica ou, sem justa causa, outros produtos cujos componentes possam 

causar dependência física ou psíquica: (Redação dada pela Lei nº 13.106, de 2015). 

Pena – detenção de 2 (dois) a 4 (quatro) anos, e multa, se o fato não constitui crime mais grave. (Redação 

dada pela Lei nº 13.106, de 2015) (Brasil, 1990a). 

https://www.jusbrasil.com.br/legislacao/91764/eca-lei-n-8-069-de-13-de-julho-de-1990#art-243
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adolescentes asituações irreversíveis, como é o caso do suicídio, conforme se apresentou 

anteriormente. Já o uso prejudicial do álcool e outras drogas no âmbito social pode 

comprometera vida escolar do adolescenteassim como suas relações de forma geral, 

sociais, familiares e amorosas, uma vez que os coloca em maiores riscos de acidentes e 

violência, reduzindo o autocuidado (Marques & Cruz, 2000). Dessa forma, faz-se 

necessário pensar em intervenções para que os jovens encontrem diferentes saídas para 

essa fase da vida, adotando-se o autocuidado como princípio. 

Para tanto, quando se pensa em intervenção na adolescência, é interessante se 

atentar para algumas questões. Um estudo realizado em 2014/2015, em 7ª e 8ª séries (faixa 

de idade entre 13 e 14 anos), em 72 escolas públicas, em seis cidades brasileiras, apontou 

que os grupos que receberam as intervenções sobre o tema “drogas” aumentaram o 

consumo de álcool em relação aos grupos que não o receberam (Sanchez et al., 2018). Em 

vista disso, é imprescindível elaborar com ressalvas a forma de abordar tal tema para que 

não ocorra efeitos iatrogênicos, despertando, assim, a curiosidade para o uso e aumentando 

esse uso ao invés de reduzi-lo. Tais ressalvas dizem respeito a evitar falar do tema 

“drogas” diretamente ou, quando ele emergir como questão, ser tratado de uma maneira 

dialogada e não proibicionista.   

Para Neil e Silveira (2008), a prevenção do uso abusivo de drogas para 

adolescentes é realizada a partir do desenvolvimento integral do sujeito, estimulando sua 

criatividade e também seu potencial para lidar com os obstáculos apresentados, sem 

precisar fazer uso da droga como um anestésico, como algo que substitua um vínculo 

afetivo. Diz respeito a colaborar com a construção de expectativas, sonhar e criar projetos 

para serem atingidos, ajudando-o a buscar sentido para a vida. Por esse motivo, é relevante 

fortalecer e desenvolver competências para que aprendam a tomar decisões. Os autores 

acreditam que não é preciso falar de drogas para criar um ambiente protetivo para esse 

público. O desenvolvimento dessas competências fortalece os adolescentes, possibilitando 

que estes criem mecanismos de autoproteção; ou seja, autocuidado. É fundamental destacar 

que essa perspectiva diz respeito ao paradigma da Redução de Danos (RD), que será uma 

das bases teóricas para esta pesquisa.  

A RD, de modo geral, relaciona-se aos princípios de tolerância, compreensão da 

diversidade e pragmatismo, ligando-se a práticas de prevenção, promoção e cuidado 

ofertados aos usuários via serviços de saúde ou não (Gomes & Vecchia, 2018). Trata-se de 

uma abordagem que procura sustentar ações de cuidado e prevenção tanto para sujeitos que 

ainda não fazem o uso como para os que não querem ou não conseguem interromper o uso 
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de álcool e outras drogas (Andrade, 2002). A RD propõe diminuir os prejuízos individuais 

e sociais relacionados ao abuso de álcool e outras drogas, partindo do respeito às 

singularidades e buscando resgatar os direitos individuais de escolha e também o acesso a 

serviços de saúde (Santos, Soares, & Campos, 2010). A estratégia é tolerante por tentar 

evitar os possíveis julgamentos morais sobre os comportamentos relacionados ao uso da 

droga, poupando, assim, uma possível intervenção autoritária e preconceituosa 

(Vasconcelos, Paiva, & Vecchia, 2018). Existe uma tentativa de compreender como cada 

indivíduo estabelece sua relação particular com a droga (Lima, Paliarin, Zaleski, & 

Arantes, 2008), sendo o foco da intervenção o sujeito e suas escolhas. Portanto, conclui-se 

que a RD é uma estratégia que busca pensar o sujeito em sua completude e compreender o 

lugar que a droga ocupa em sua vida, seja para aqueles que fazem o uso abusivo ou 

também quando se trata de prevenção.  

 Em se tratando de prevenção ou redução de vulnerabilidade para o público 

adolescente, como já citado, é importante priorizar fatores que podem proteger esses 

adolescentes, como resgatar sonhos, valores e projetos futuros, buscando o autocuidado e a 

autonomia para que eles se relacionem com as drogas com mais consciência. Esse tipo de 

abordagem não somente alcança a redução de vulnerabilidades relacionadas ao uso abusivo 

de álcool e outras drogas, mas também pode reduzir outras vulnerabilidades, como o 

suicídio, ou toda aquela vulnerabilidade que pode ser reduzida através do estímulo à 

autonomia, autocuidado e elaboração de projetos futuros.  

Moreira, Silveira e Andreoli (2006) afirmam encontrar nas escolas brasileiras 

vários modelos que procuram reduzir a oferta das drogas. Esses modelos, muitas vezes, 

priorizam propagar informações que intimidam e partem para o apelo moral, utilizando-se, 

desse modo, de técnicas que buscam persuadir os indivíduos à abstinência. Nessa 

perspectiva, o slogan “Diga não às drogas” é recorrente. Ou seja, as formas como as 

escolas abordam o tema drogas estão frequentemente centradas no modelo moral, de certo 

ou errado, na tentativa de banir o uso (Cordeiro, Silva, & Vecchia, 2017). Assim, o foco é 

a droga, e não o sujeito. O projeto Drug Abuse Resistence Education (DARE) é 

representante clássico desse modelo moral, tendo sido adotado por aproximadamente 50% 

das escolas locais dos Estados Unidos da América (EUA). O objetivo é o treino para 

resistir às pressões de envolvimento com as drogas, que inclui também uma série de 

atividades e exercícios em sala de aula para ensinar os alunos a rejeitar a droga, a se 

esquivar e, principalmente, a não ceder diante da oferta delas. No Brasil, esse modelo de 

intervenção, baseado na proibição, teve início com o Programa Educacional de Resistência 
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às Drogas (PROERD) e, da mesma maneira que nos EUA, foi trabalhado principalmente 

pelos policiais. Contudo, a figura da polícia está ligada a representações simbólicas de 

punições e controles que podem causar dificuldades de adesão aos programas. Além disso, 

a forma como a temática é abordada e os recursos didáticos utilizados não dialogam com a 

realidade vivida pelos adolescentes. Portanto, consideramos que a proposta de se trabalhar 

com a abordagem da RD se mostra mais pertinente para acessar o público adolescente do 

que a visão proibicionista usualmente adotada nas escolas brasileiras por programas como 

o PROERD. 

 

2.4 A escola como espaço para intervenção 

 

A escola é um espaço onde os adolescentes criam vínculos que serão importantes 

para suas vidas e que terão repercussão em seus comportamentos a longo prazo (Martins, 

Horta, & Castro, 2013). As políticas de saúde apontam que esse ambiente é privilegiado 

para construir práticas de educação em saúde, promoção de saúde e prevenção de riscos e 

agravos. Santos et al. (2013) afirmam que as intervenções que promovem estilos de vida 

mais saudáveis são fundamentais para favorecer a saúde mental dos adolescentes em 

médio e longo prazo. 

Soares e Jacobi (2000) sustentam que a escola é um local considerado em todo o 

mundo como um ambiente privilegiado para os programas de prevenção dirigidos a esse 

público. Porém, é possível destacar a dificuldade que a instituição escolar tem em lidar 

com as transformações sociais e culturais contemporâneas, principalmente aquelas que 

dizem respeito a temas considerados tabus, como é o caso dos temas já abordados. 

Em relação à prevenção, é comum uma demanda direcionada aos educadores para 

que estes reproduzam discursos de “receita mágica”; ou seja, soluções rápidas de como se 

prevenir de alguma situação. Normalmente, são propostas repressivas, discursos 

padronizados, impedindo a experiência da autonomia. Para além disso, os educadores 

precisam repensar seus lugares em relação aos seus alunos, uma vez que esses discursos 

impositivos e excludentes impedem a construção de um discurso pedagógico democrático 

(Acselrad, 2005). 

A escola, muitas vezes pautada em uma lógica bancária de educação, dificulta o 

processo de emancipação do educando. O educador atua com a suposição de que vai 

“depositar” seu conhecimento e o educando é o depositante. Isto é, o educador assume a 

postura de transmitir o conteúdo de uma forma desconectada da realidade, levando o 
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educando a uma memorização mecânica, dificultando, então, o processo de criatividade, 

transformação e apropriação do saber. Essa forma de educação rígida dificulta o processo 

de autonomia e reflete a sociedade que é opressora, não havendo troca entre o educador e o 

educando. Assim, a visão bancária não estimula o poder de criação dos educandos e a 

criticidade (Freire, 1998).  

Freire (1998) propõe uma educação libertadora em que o processo de aprendizagem 

não se dissocie da realidade. Dessa maneira, o aprendizado transpõe o armazenamento de 

saberes, resultando em uma reflexão constante em relação à realidade a partir de sua ação. 

Na educação para a liberdade, educador e educando são ativos no processo de construção 

do conhecimento, o aprendizado é mútuo e acontece através de reflexões sobre 

determinado assunto. O aprendizado se dá por meio de práticas reflexivas e com a 

participação do educando, e o raciocínio crítico deve ser estimulado levando em 

consideração a inserção na realidade social. Tal aprendizagem crítica, emancipatória e 

global se faz possível quando o educando é percebido como um sujeito histórico e mutável. 

A educação deve ensinar a ser cidadão, com direitos e deveres, e a estar hábil a transformar 

a realidade individual, mas também a coletiva (Freire, 1998). 

Sendo assim, a escola deve ser um espaço para que o aprendizado não seja 

desvinculado das vivências dos alunos, e que o aprender faça sentido em suas realidades e, 

principalmente, colabore para a emancipação desses sujeitos como seres transformadores e 

autônomos. Por isso, abordar certos temas que muitas vezes são vistos como tabus deveria 

ser uma oportunidade de se fazer presente na realidade dos educandos e também seria um 

meio de diminuir vulnerabilidades adjetivas que os colocam diversas vezes em situações 

de distanciamento do próprio contexto escolar.  

 

2.5 Intervenção psicossocial com grupos 

 

Lane (1984, p.81), representante e fundadora da Psicologia Social Crítica no Brasil, 

aponta que, ao se compreenderem os fenômenos grupais, deve-se entendê-los inseridos em 

um contexto histórico e social, afirmando que “o significado da existência e da ação grupal 

só pode ser encontrado dentro de uma perspectiva histórica que considere a sua inserção na 

sociedade, com suas determinações econômicas, institucionais e ideológicas”. 

 A partir da perspectiva da Psicologia Social Crítica, com destaque para as 

proposições de Lane (1984) e Martin-Baró (1989), o grupo é concebido como processo, 
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uma vez que o grupo não é estático, ou seja, está em transformação associado a uma 

experiência histórica, que se constrói em um determinado tempo e espaço.  

Pichon-Rivière (1998), pautado na perspectiva dialética, desenvolveu sua teoria 

sobre grupos nomeada como Grupo Operativo. A expressão verbal determina o ser humano 

como ser situacional e o processo grupal é um espaço adequado para a técnica operativa 

que diz respeito à aprendizagem a partir da informação retida e sua elaboração em prol da 

transformação. O autor apresenta duas dimensões, a vertical, que diz respeito à história 

individual do participante, e a horizontal, relativa ao campo grupal. Dessa forma, um 

membro pode colaborar com a elaboração do processo psíquico do outro membro e do 

restante do grupo.  

 A Oficina em Dinâmica de Grupo (Afonso, 2002), como metodologia, mostra-se 

uma importante aliada nesse processo. Essa metodologia criada por Maria Lucia Afonso no 

ano de 2002 apresenta-se como uma possível estratégia para se acessar os adolescentes em 

um processo grupal, possibilita a aproximação dos participantes às suas realidades e, 

principalmente, propicia uma escuta às questões emergentes de suas vivências. A Oficina 

em Dinâmica de Grupo visa a sair da lógica bancária criticada por Freire (1998) e cria um 

espaço de educação emancipatória. 

A Oficina em Dinâmica de Grupo consiste em uma proposta de intervenção 

psicossocial. Para Lévy (2001), as práticas de intervenção psicossocial apresentam um 

cunho democrático e participativo, contribuindo para que o grupo que recebe a intervenção 

produza conhecimento sobre si e seu contexto, com a colaboração do sujeito que a aplica 

(nesta pesquisa denominado coordenador). Produzem-se, assim, ações sobre o mundo, 

sobre a realidade apresentada dentro de um contexto histórico-social, mediante escolhas 

dos participantes de forma individual e coletiva. Portanto, a intervenção psicossocial, para 

além de produzir reflexão, ainda contribui para a ação. Dessa forma, o processo grupal 

promoverá novas possibilidades de ação e, consequentemente, contribuirá para o 

desenvolvimento da autonomia dos sujeitos. 

Afonso (2010), ao elaborar estratégias e pontos importantes para se avaliar uma 

Oficina, prioriza a teoria de grupos operativos de Pichon-Rivière (1998). Os conceitos 

usados pelo autor em relação ao processo grupal contribuem para compreender e analisar a 

efetividade da técnica aplicada. Sendo assim, esta pesquisa utilizará da mesma base teórica 

adotada pela autora. 

O grupo operativo é uma técnica centrada na tarefa que objetiva a aprendizagem da 

realidade dos participantes, busca romper com os estereótipos preestabelecidos e realizar 
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uma adaptação ativa à realidade. O conceito de adaptação ativa é usado por Pichon-Rivière 

(1998) ao invés do conceito de cura, pois, segundo o autor, adaptação ativa é um conceito 

dialético, que transforma o sujeito e transforma o meio onde vive, o que está relacionado à 

diminuição dos medos básicos. Para o autor, a saúde mental diz respeito a esse processo 

em que se realiza aprendizagem da realidade através de confronto, manejo e solução que 

integrem todos os conflitos (Pichon-Rivière, 1998). 

Pichon-Rivière (1998), em sua teoria sobre grupo operativo, traz alguns pontos 

interessantes a serem considerados no processo grupal: a tarefa externa/explícita e a 

interna/implícita, sendo que a primeira diz do objetivo consciente assumido pelo grupo e a 

segunda se refere a abordar todos os processos subjetivos vividos pelo grupo em nível 

consciente e também inconsciente. Pichon-Rivière (1998) ainda apresenta os momentos 

grupais de pré-tarefa, tarefa e projeto. A pré-tarefa é a fase em que a dissociação 

predomina, no intuito de o participante se defender dos sentimentos de ambivalência e 

culpa decorrentes da situação depressiva básica. A tarefa é a fase em que se quebra a 

estereotipia e a pré-tarefa é elaborada, avançando, assim, nos objetivos, sendo essa a fase 

de maior criatividade e operatividade. Por fim, o projeto se torna cada vez mais flexível e o 

grupo consciente quanto aos seus papéis, sendo que os estereótipos e modificações nos 

vínculos internos e externos são mais elaborados.  

A concepção de “espiral dialética” também se faz importante nesse processo de 

análise, sendo um movimento constante entre os processos internos e externos do grupo, 

podendo ser dividida em: afiliação/pertença, cooperação, comunicação, aprendizagem, tele 

e pertinência. Afiliação e pertença estão relacionadas ao grau de identificação que os 

participantes do grupo têm entre si e com a tarefa; a cooperação se trata da ajuda mútua por 

meio de diferentes papéis e também funções; a comunicação é o processo que considera as 

redes e formas de comunicação do grupo; a aprendizagem perpassa não somente a 

incorporação de informações, mas também presume o desenvolvimento da capacidade de 

criação de alternativas; a tele diz respeito à configuração dos vínculos dos participantes do 

grupo entre si; e a pertinência, que é a produtividade do grupo, trata da capacidade que se 

tem de focar nos objetivos de uma maneira que seja coerente com os outros processos 

(Pichon-Rivière, 1998). 

Ao se compreender o processo grupal, também se faz crucial analisar os papéis que 

são assumidos e delegados aos membros do grupo. Tais papéis devem ser rotativos e não 

estereotipados. Ou seja, uma pessoa, em certo momento, pode assumir o papel de líder e, 

em outro, de sabotador. Para tanto, apresentam-se tais papéis e suas definições. O porta-
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voz é aquele que fala pelo grupo, denunciando o que está implícito, suas ansiedades e 

fantasias. O líder é aquele que convoca o grupo para a tarefa, contribuindo para a 

produtividade do processo. O bode expiatório é o depositário dos aspectos negativos do 

grupo ou da tarefa, ocorrendo, assim, mecanismos grupais de segregação e de exclusão do 

membro que assume esse papel. E, por fim, o sabotador ou líder da resistência, que 

dificulta a entrada na tarefa (Pichon-Rivière, 1998). 

Destaca-se, também, a definição de vínculo, conceito imprescindível para a teoria 

de grupos de Pichon-Rivière (1998). Os vínculos são formados nas relações sociais. É uma 

estrutura complexa que inclui a interação entre o sujeito e o objeto, sendo esse objeto 

inanimado ou não. Esse vínculo influenciará diretamente na comunicação e na 

aprendizagem dentro da espiral dialética; isto é, vínculos bem estabelecidos propiciam a 

progressão da comunicação e, consequentemente, da aprendizagem. O vínculo é bicorporal 

e tripessoal. Sendo assim, estabelece-se entre dois corpos, mas sempre existirá um terceiro 

mediando esse vínculo. Esse terceiro é o social, o que o sujeito internalizou; quer dizer, seu 

mundo interno (Pichon-Rivière,1998). 

Enfatiza-se, ainda, que o papel do coordenador é de fundamental importância nesse 

processo, uma vez que atua como facilitador para que as tarefas se desenvolvam. Ele irá, 

através das interpretações do que emerge no grupo, colaborar para que os participantes 

consigam lidar com seus medos básicos de entrar na tarefa: o medo de perder o que já se 

conhece e o medo do ataque, ou seja, de não ter instrumentos para lidar com as novas 

situações grupais que podem emergir. Enfrentando esses medos com a colaboração do 

coordenador e por meio do processo grupal, os participantes poderão superar a pré-tarefa e 

entrar na tarefa tal qual por eles elaborada e, dessa forma, desenvolverem, de uma forma 

mais efetiva, a cooperação e a comunicação, sentindo-se mais pertencentes ao grupo. 

Enfim, os sujeitos aprendem em um sentido integral e, consequentemente, adaptam-se 

ativamente à realidade.  

O processo grupal que se desenvolve dentro dos encontros de um grupo operativo é 

um grande aliado na promoção de um espaço para a redução de vulnerabilidade do público 

adolescente. É preciso destacar que compreender esse público antes de realizar a 

intervenção é fundamental, já que existem diversas formas de ser adolescente, 

compreendendo-os a partir do seu contexto social, histórico, político, econômico e cultural.  

Desse modo, ir ao encontro do grupo econhecer sua história e as relações que seus 

membros estabelecem permite ao pesquisador acessar a realidade dos sujeitos, seus 

conflitos e contradições, e, por meio de intervenções na teia de relações que configura o 
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processo grupal, trabalhar temas específicos, como as vulnerabilidades adjetivas dos 

adolescentes, proposta da pesquisa em questão. Portanto, a Oficina em Dinâmica de 

Grupo, como uma possível promotora de espaços para os encontros de um grupo operativo, 

possibilita aos adolescentes elaborações e construção de autonomia. 

Em resumo, para o presente estudo, a adolescência é compreendida como 

adolescência no plural, não naturalizada, mas sim como construção histórica e social. 

Também, foram pontuadas as peculiaridades da adolescência no Brasil, suas políticas de 

proteção e as vulnerabilidades adjetivas desse público. O suicídio e o uso abusivo de álcool 

e outras drogas foram destacados, uma vez que se apresentam como cenários de grande 

vulnerabilidade no País. Os aspectos relevantes para a redução dessas vulnerabilidades 

também foram salientados, tais como valorização da vida, projeto de futuro, relação pais e 

filhos/família, relacionamentossociais, de amigos, amorosos, autoestima (autoimagem), 

autocuidado e autonomia. Destacou-se, ainda, a escassez de ações de redução de 

vulnerabilidade nessas temáticas e, também, o pouco investimento em pesquisas para se 

buscarem intervenções, que, de fato, contribuam para a redução de vulnerabilidade do 

público adolescente nesses contextos. A escola mostrou-se o local ideal para se 

trabalharem tais temas, e a metodologia proposta para intervir nesse espaço foi a Oficina 

em Dinâmica de Grupo, que se mostra uma estratégia que propõe a criação de um espaço 

de elaboração mediante o processo grupal que nela será fomentada. Ressalta-se que a 

teoria de Pichon-Rivière (1998) será a base para compreender tal processo. 
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3 OBJETIVOS 

 

3.1 Objetivo geral 

 

Compreender o processo grupal que ocorre em uma Oficina de Dinâmica de Grupo 

como intervenção psicossocial para a redução da vulnerabilidade entre adolescentes 

brasileiros no contexto escolar. 

 

3.2 Objetivos específicos  

 

 Descrever e analisar as características do processo grupal que será desenvolvido no 

decorrer da Oficina. 

 Identificar como o processo grupal propiciado pela Oficina tem o potencial de 

redução da vulnerabilidade para os temas “suicídio” e “álcool e outras drogas”.  
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4 METODOLOGIA   

 

4.1 Fundamentos teórico-metodológicos  

 

 A presente pesquisa tem como base a abordagem qualitativa. Para Flick (2009), a 

pesquisa qualitativa parte da ideia de construção social das realidades estudadas, atendo-se 

à perspectiva dos participantes, às suas práticas do dia a dia e ao seu conhecimento 

cotidiano relacionado ao tema pesquisado. Os métodos propostos devem ser abertos o 

suficiente para compreender um processo ou relação. Denzin e Lincoln (2005) afirmam 

que o pesquisador qualitativo não age com neutralidade. Ele se torna parte do campo 

quando observa e faz com que os participantes reflitam sobre suas histórias. Os autores 

apontam, também, que a pesquisa qualitativa deveria se ater à proposta de mudar o mundo, 

a realidade.  

A pesquisa foi estruturada a partir de um estudo de caso: a implementação de uma 

Oficina em Dinâmica de Grupo como intervenção psicossocial visando à redução de 

vulnerabilidades para o público adolescente no contexto escolar. Segundo Goode e Hatt 

(1979), a modalidade de pesquisa em estudo de caso é uma maneira de organizar os dados, 

na qual o caráter unitário do objeto é preservado, sendo o objeto uma pessoa, uma família, 

um conjunto de relações ou um processo. Assim, por meio do estudo do caso, pretende-se 

investigar, como uma unidade, características relevantes para o objeto de estudo da 

pesquisa. Conforme Yin (2001), o estudo de caso corresponde a uma investigação empírica 

e a um método abrangente, com uma organização baseada no planejamento, na coleta e na 

análise de dados, podendo-se recorrer a estudos de caso único e/ou múltiplos, e abordagens 

quantitativa e/ou qualitativa. 

O estudo de caso pode ser agrupado em três categorias: o estudo de caso 

exploratório, que visa a descobrir novas abordagens para uma realidade pouco conhecida; 

o estudo de caso descritivo, que propõe compreender uma parte específica do objeto de 

estudo, com enfoque na indução (Yin, 1994); e o estudo de caso diagnóstico, que busca 

obter informações para possíveis intervenções a serem realizadas em dada realidade 

(Bruyne, Herman, & Schoutheete, 1991). 

Esta pesquisa se caracterizou como um estudo de caso exploratório, uma vez que a 

proposta foi examinar a Oficina em Dinâmica de Grupo como uma possível intervenção 

viável para a redução de vulnerabilidades adjetivas do público adolescente no contexto 

escolar. Além disso, é importante frisar que a base teórica para a presente pesquisa é a 
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Psicologia Social Crítica. Na perspectiva de Lane (1984), a Psicologia Social preocupa-se 

com a realidade social e, principalmente, com a transformação da sociedade, sendoo agir 

da/o psicóloga/o um ato político. Desse modo, o ser humano é visto como um ator social, 

constituído pela história e, não diferentemente, um ser político.  

 

4.2 Local da pesquisa  

 

A pesquisa foi realizada em uma escola estadual do interior de Minas Gerais, que 

apresentou demanda para o tema proposto. Tal cidade se localiza na região do Campo das 

Vertentes, sudeste do estado de Minas Gerais, com população de aproximadamente 90 mil 

habitantes de acordo com o último censo (Brasil, 2016). A cidade possui 36 escolas 

municipais, 23 estaduais, 44 privadas e uma federal. A escola estadual onde foi realizada a 

pesquisa é uma escola urbana, que apresenta aulas nos três turnos, oferecendo anos iniciais 

e finais do Ensino Fundamental, Ensino Médio e Educação para Jovens e adultos (EJA). 

No ano de 2019, matricularam-se na escola, em média, 1.400 alunos, sendo em torno de 

100 alunos no 8º ano, série que foi alvo da pesquisa.  

A escola em questão foi escolhida devido à demanda apresentada por um de seus 

professores ao orientador da presente pesquisa. O professor alegou que os alunos 

adolescentes apresentavam queixas no campo da saúde mental, como uso abusivo de álcool 

e outras drogas, ansiedade, depressão e até mesmo tentativas de suicídio, solicitando, 

assim, que fosse avaliada a possibilidade de intervenção na escola. Na busca por solucionar 

tais questões, a escola recebeu como voluntário um profissional de Psicologia, que realizou 

rodas de conversa com os alunos adolescentes sobre diversas temáticas, entre elas 

sexualidade e uso de drogas. Entretanto, este priorizou alunos do Ensino Médio. Portanto, 

não houve intervenção com o público da pesquisa. 

A escola foi contactada no início do mês de novembro de 2018 e, no dia 20 de 

novembro, na parte da tarde, ocorreu uma reunião, da qual participaram a pesquisadora, o 

diretor e a vice-diretora. Nessa reunião, a pesquisadora explicou a proposta da pesquisa, 

que foi bem acolhida pelos coordenadores por acreditarem nos benefícios que seriam 

gerados aos alunos. Ficou acordado que a realização da pesquisa ocorreria a partir do mês 

de fevereiro de 2019. Em fevereiro de 2019, a escola foi contactada novamente e a vice-

diretora sugeriu que a pesquisa fosse iniciada em março, após o Carnaval.  
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4.3 Participantes da pesquisa 

 

Será considerada nesta pesquisa a base no parâmetro etário definido pelo ECA (12 

anos a 18 anos), porém levando em consideração o modo de ser adolescente na cultura, 

história bem como as particularidades da contemporaneidade (Martins et al., 2003; Salles, 

2005; Dayrell, 2007). 

Foram convidados a participar da Oficina em Dinâmica de Grupo alunos do 8º ano 

do Ensino Fundamental, da faixa etária de 13 a 14 anos. Essa faixa de idade foi escolhida, 

uma vez que, em se tratando de redução de vulnerabilidades para o suicídio prioriza-se a 

idade anterior com maiores índices de ideação suicida. De acordo com a literatura essa 

faixa de idade é em torno dos 15 anos (Waiselfisz, 2014; Borges & Werlang, 2006a).  Já 

em relação a redução de vulnerabilidade de uso abusivo de álcool e outras drogas se faz 

importante priorizar as idades que se iniciam os primeiros usos, sendo elas de 10 a 14 anos 

(WHO, 2017). Portanto, a faixa etária 13 e 14 anos se encontram na interceção para 

redução de vulnerabilidades dos dois temas propostos.  

 Priorizou-se trabalhar com o número máximo de 20 participantes, conforme o 

sugerido por Afonso (2002) para a proposta em questão. Inscreveram-se 21 alunos para as 

oficinas, tendo sido acolhidas todas as inscrições, porque se acreditavaem possíveis 

evasões. Estiveram assíduos aos encontros da Oficina oito participantes: cinco meninas e 

três meninos. Todos os alunos inscritos na Oficina tinham 13 anos, com exceção de uma 

aluna que faria 13 anos em alguns meses. Então, foi aberta uma exceção a ela, uma vez que 

insistiu em participar e completaria a idade estabelecida em breve.  

 

4.4 Instrumentos e técnicas  

 

Os dados para análise foram coletados a partir da realização da Oficina em 

Dinâmica de Grupo, de Afonso (2002), uma intervenção psicossocial que pode ser aplicada 

a vários contextos, como saúde, educação, assistência social etc. Assim, serão 

apresentados, a seguir, os principais aspectos organizativos da Oficina: a demanda, a pré-

análise, o foco, o enquadre, o planejamento e a condução da Oficina.  

 Para a realização da Oficina, primeiramente, é necessário compreender a demanda, 

analisá-la (pré-análise) e, assim, propor uma ação, um foco, temas geradores que irão 

colaborar para a construção da Oficina. Para Enriquez (1997), a demanda é um ponto 
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importante para a Psicologia Social, pois, ao existir o conhecimento do processo, tanto do 

grupo quanto dos indivíduos, é possível realizar a primeira “encomenda” ao profissional. 

Porém, é ao longo do processo que se apresentam outras demandas implícitas ou 

inconscientes. Para tanto, a escola onde ocorreu a pesquisa “encomendou” uma 

intervenção para os alunos, uma vez que havia muitos casos de adoecimento psíquico na 

instituição tanto de ideação suicida como de uso abusivo de álcool e outras drogas.   

A identificação de uma demanda está relacionadaà etapa da pré-análise quando 

ocorre o levantamento de tópicos importantes para se trabalharem. A pré-análise desta 

pesquisa iniciou-se a partir da busca de literatura sobre a temática e dos temas geradores 

que seriam significativos para se tratar na Oficina. Destaca-se que os temas abordados nos 

encontros da Oficina foram apontados na literatura, mas também emergiram ao longo do 

processo grupal.  

Os temas geradores são aqueles que provocam o grupo, pois estão relacionados às 

suas experiências, suas necessidades, medos, conflitos e alegrias, e estimulam a troca. Tais 

temas devem ser abordados de forma clara e simples, sempre com relação às experiências 

cotidianas dos participantes, sendo definidos em conjunto. Pontua-se que os temas 

geradores irão conduzir a Oficina para alcançar o objetivo final proposto (Afonso, 2002).  

No primeiro encontro da Oficina, já se faz importante o enquadre, que deve ser 

definido mediante o número de encontros, local e tipo dos participantes (Afonso, 2010). Já 

em relação aos participantes, a autora propõe, em média, 20 quando se trata de educação e 

saúde. O planejamento é básico e flexível, desenvolvido ao longo de um número 

combinado de encontros. É fundamental que o foco não se perca, mas que modificações, 

reajustes, estejam presentes; ou seja, adota-se um planejamento flexível (Afonso, 2006). 

Sobre a condução da Oficina, os temas abordados devem começar a partir de temas 

mais gerais, para depois adentrar nos mais específicos. No início do encontro da Oficina, 

deve-se propor alguma técnica para aquecer e/ou relaxar. Um momento intermediário, que 

terá maior duração, diz respeito ao momento de refletir sobre o tema proposto. Por fim, no 

terceiro momento, têm-se a sistematização e o fechamento do trabalho do dia. Tal 

estruturação do encontro da Oficina propicia que o grupo perceba sua construção como um 

grupo de trabalho e compreenda sua evolução, ajudando na elaboração dos próximos 

(Afonso, 2006). 

 A Oficina foi realizada em 12 encontros com duração de uma hora e meia cada um. 

O número de encontros e a sua duração condizem com a proposta de Oficina conforme 
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recomendações de Afonso (2002). Iniciou-se no dia 21 de março de 2019 e finalizou-se no 

dia 12 de junho de 2019. 

O coordenador tem como papel disparar as discussões e incentivar o grupo a 

continuar e produzir suas considerações. Enfim, trata-se de uma técnica que visa a perceber 

os participantes na sua totalidade, em seu processo de construção identitária, propiciando 

uma postura crítica e reflexiva diante da questão abordada (Afonso, 2002).  

 

4.5 Procedimento de coleta de informações de pesquisa  

  

A pesquisa contou com a presença de três observadoras, sendo duas responsáveis 

por gravar e anotar suas impressões sobre o grupo e a terceira por apoiar a condução dos 

encontros da Oficina quando necessário. Após a realização dos encontros da Oficina, as 

observadoras e a coordenadora/pesquisadora se reuniram para conversar sobre as 

observações e elaborar relatórios. Os relatórios desenvolvidos foram de fundamental 

importância para análise e compreensão da pesquisa. Nos relatórios continham o que havia 

sido observado pela equipe e análises breves em relação ao encontro daquele dia.  

O papel do observador em trabalhos em grupo é crucial, pois tem a função de ficar 

atento a toda a dinâmica do grupo, a detalhes que podem passar despercebidos aos olhos 

do coordenador. A troca entre observador e coordenador permite uma visão ampla, crítica 

e reflexiva para o que está explícito e implícito no processo grupal (Giozza & Rosa, 2012). 

Os observadores devem ser transformados em protagonistas conscientes de sua experiência 

de observação, uma vez que sua forma de observar influencia o significado dado aos 

fenômenos vivenciados pelos participantes (Rheingantz, 2004).  

 

4.6 Procedimento para análise das informações de pesquisa  

 

Afonso (2006,) em seu livro “Oficina em Dinâmica de grupo na área de Saúde”, 

aponta que, para se avaliar uma Oficina, faz-se necessário compreender 

 

a combinação de duas dimensões igualmente importantes em 

natureza: uma mais objetiva, que é a tarefa externa, isto é, dos 

objetivos que o grupo se propôs a alcançar através da Oficina, e 

uma dimensão mais subjetiva, a realização da tarefa interna, isto é, 

o crescimento que o grupo obteve em seu processo e suas relações 

internas. 

 



40 

 

A tarefa externa/explícita e central proposta por esta intervenção é a redução de 

vulnerabilidade do público adolescente que se encontra em contexto escolar. Essa tarefa foi 

trabalhada por meio de temas e dinâmicas no decorrer dos encontros da Oficina. Pode-se 

dizer que, para se cumprir a tarefa central, foram realizadas subtarefas, ou como é 

apontado por Afonso (2002), foram trabalhados temas geradores, que são aqueles temas 

considerados como precursores das discussões que se pretende realizar. Esses temas 

geradores foram de limitados tanto pela revisão de literatura realizada quanto pelos 

próprios adolescentes do grupo em questão no momento denominado por Afonso (2002) 

como pré-análise. Tais temas foram apontados como importantes para pensar suas vidas, 

quais sejam: valorização da vida, projeto de futuro, autonomia, autocuidado, relação pais e 

filhos, autoestima e relacionamentos sociais e de amigos. 

Já em relação à tarefa interna/implícita, envolve-se todo o processo do grupo ao 

longo dos encontros da Oficina, que será analisado mediante a teoria de Pichon-Rivière 

(1998). Na tarefa interna, leva-se em consideração o desenvolvimento dos vetores da 

espiral dialética e vínculos, a elaboração dos medos básicos, verticalidades, 

horizontalidades, noção de pré-tarefa, tarefa e projeto. É necessário destacar que o 

desenvolvimento dessa tarefa interna contribuirá para que aconteça o sucesso da tarefa 

externa. 

Portanto, algumas categorias de análise foram apontadas na tentativa de se 

compreender melhor o processo grupal dentro de uma Oficina em Dinâmica de Grupo. 

Assim, pretendeu-se identificar como esse processo grupal possibilita o desenvolvimento 

dos elementos apresentados como redutores de vulnerabilidade/valorização da vida, 

projeto de futuro, autocuidado, autonomia, relação com os pais, sociais e de amigos, 

relacionamento amoroso, autoestima (autoimagem) e compreender possíveis efeitos do 

processo grupal na elaboração dos adolescentes participantes com relação aos temas 

propostos pela intervenção psicossocial.  

Além disso, Afonso (2010) propõe que, ao analisar os encontros da Oficina, deve-

se explorar alguns pontos. Entre eles, pode-se citar a atuação do coordenador ao longo dos 

encontros: “Como o coordenador interagiu com o grupo?”, “Houve incentivo na 

comunicação e cooperação grupal?”, formas de liderança: democrática, autocrática ou 

laissez-faire
3
, encaminhamento de casos quando necessário, atenção para as fases do grupo 

                                                 
3
O líder democrático favorece o intercâmbio entre o líder/coordenador e o grupo, colaborando para o 

processo de ensinar e aprender. Esse é o papel que se deve assumir no processo grupal, pois ele colabora para 

que o grupo desenvolva a tarefa. O líder autocrático faz uso de uma técnica rígida, que pode causar 
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como formação de vínculos, interação com a tarefa e elaboração do fim do grupo. Além 

disso, sugere-se que, também, seja clarificado nas avaliações qual a fonte das demandas do 

grupo, se a instituição apoiou, quais dificuldades foram encontradas e como superá-las.  

  

4.7 Considerações éticas 

 

Antes de se realizar o trabalho de campo, a proposta da pesquisa foi submetida ao 

Comitê de Ética em Pesquisa Envolvendo Seres Humanos Unidades Educacionais de São 

João del-Rei (CEPSJ). Após aprovação desta (número do parecer 3.633.244), iniciou-se o 

estudo de caso. A pesquisa aconteceu de acordo com as normas éticas sem colocar em 

risco os participantes.  

A pesquisa foi apresentada para as três turmas de 8º ano. A apresentação contava 

com slides interativos, com imagens e perguntas como: “O que é ser adolescente?” e “O 

que é mais difícil em ser adolescente?” Ao final, realizou-se o convite para participar da 

Oficina. Os interessados levaram para seus responsáveis uma carta explicativa sobre a 

pesquisa e o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) (ANEXO A), que foi 

assinado e entregue no primeiro dia da Oficina. A escola, também, enviou aos responsáveis 

um Termo de Autorização da Instituição, que foi entregue assinado para a Coordenação da 

escola. Já o Termo de Assentimento Livre e Esclarecido (TALE) (ANEXO B) foi assinado 

pelos adolescentes no primeiro dia de encontro da Oficina. 

O presente estudo não colocou participante algum em situação de danos físicos 

nem morais. O sigilo foi mantido e o participante teve o direito de desistir da pesquisa 

quando quisesse. Tais direitos foram informados desde o início. É importante salientar que 

os nomes dos participantes apresentados ao longo das análises são fictícios, os quais foram 

escolhidos por eles mesmos.  

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                    
dependência do grupo, misturando-se com o grupo. Assim, pode dificultar o processo de elaboração dos 

medos básicos, paralisando a tarefa. Já o líder laissez-faire é aquele que delega ao grupo se autoestruturar e 

assume parcialmente suas funções de analisar e orientar o processo grupal(Pichon-Rivière,1998). 
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5 RESULTADOS  

 

Propõe-se apresentar os resultados encontrados na aplicação da metodologia 

Oficina em Dinâmica de Grupo e analisá-los pela ótica da teoria de Pichon-Rivière (1998). 

Essa metodologia propicia um espaço para que o grupo opere na tarefa em questão. Ou 

seja, é uma metodologia, que dá abertura para se trabalhar com a técnica de grupo 

operativo proposta por Pichon-Rivière (1998). Apresenta-se, primeiramente, a Tabela 1, 

contendo uma síntese dos Resultados, detalhados posteriormente. 

 

Tabela 1. Síntese dos Resultados da Oficina. 

Primeiro encontro: construindo vínculos 

Neste encontro da Oficina ficou estabelecido o contrato de sigilo e o combinado de regras 

para o funcionamento do grupo (faltas, respeitar a fala, não usar celular). Os adolescentes 

assinaram o Termo de Assentimento, elaboraram uma carta com as expectativas sobre a 

Oficina e, além disso, fizeram anonimamente propostas de temas para os encontros. 

Algumas falas que emergiram neste dia foram determinantes para o tema dos dois 

próximos: “Eu não gosto da minha mãe” – Rafael / Clara apontou brigar com sua mãe 

com frequência. 

Segundo e terceiro encontro: relação pais e filhos/família 

Buscou-se abordar situações conflitivas com a família e possíveis soluções para lidar com 

elas. Algumas opções levantadas pelos participantes: “pensar que as brigas com 

irmão/primos podem ser uma fase”, “apresentar meus amigos para meus pais para 

sentirem mais confiança”, “se acalmar antes de conversar”.  No terceiro encontro da 

Oficina emergiu o tema suicídio, uma vez que o participante Fernando apresentou para 

Júlia o suicídio como saída para o conflito com os pais. Desta forma, o tema foi proposto 

como assunto do próximo enconto. 

Quarto encontro: valorização da vida 

Trabalhou-se com 13 frases protetivas do comportamento suicida (Botti et al., 2018). 

Nesse enconto Fernando estava ausente. Júlia perguntou “e o Fernando, gente?”, 

apontando para a construção de um sentimento de pertença. Supõe-se que a ausência do 

participante poderia estar relacionada a uma resistência, aos medos básicos (Pichon-

Rivière, 1998). Emergiu o tema sobre autoimagem e que foi tema do encontro da Oficina 

seguinte. 
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Quinto encontro: autoimagem 

Discutiram-se os padrões de corpos e vestimentas relacionados à época e a cultura. Notou-

se que a preocupação com a autoimagem se mostrou mais presente nas meninas, uma vez 

que a sociedade patriarcal aponta maiores exigências do corpo ideal para a mulher (Murari 

& Dorneles, 2018). Salientou-se a dificuldade dos participantes trabalharem em subgrupos 

e a evasão em alguns membros, apontando assim para a necessidade de se trabalhar a 

pertença do grupo. O tema do próximo encontro da Oficina visou trabalhar essas questões. 

Sexto encontro: identidade grupal  

Realizou-se uma atividade de elaboração de um nome e bandeira para o grupo. O nome 

atribuído para o grupo foi “Cresça com a gente”. Ocorreu a criação de subgrupos 

espontâneos e preocupação de uns com os outros levando assim supor o desenvolvimento 

de uma tele positiva e sentimento de pertença (Pichon-Rivière, 1998). Novamente 

emergiu o tema Suicídio e houve uma conversa sobre como ajudar Fernando. A 

coordenação sentiu a necessidade de acionar uma instância da escola para discutir o caso, 

marcando assim uma reunião com a vice-diretora. 

Sétimo, oitavo e nono encontro: valorização da vida 

Nestes três encontros da Oficina trabalhou-se a construção de frases para compor o 

acróstico em formato de “dicas” de prevenção ao suicídio com ênfase na Valorização da 

Vida, realizado em um cartaz.  O acróstico, posteriormente, foi transformado em panfletos 

a que foram distribuídos na escola como tentativa de alcançar outros adolescentes. Houve 

nesses encontros da Oficina uma evolução na comunicação e cooperação e construção de 

projeto (Pichon-Rivière, 1998). 

Décimo encontro: projeto de futuro  

A atividade do dia visou refletir com os participantes sobre seus projetos de futuro para 

dali a dez anos. Emergiu uma preocupação por parte dos adolescentes em relação às 

influências políticas, históricas, sociais em seus projetos de futuro (Lane, 1984). 

Décimo primeiro encontro: relacionamentos amorosos 

O tema trabalhado foi escolhido pelos participantes no encontro da Oficina anterior. 

Discutiu-se relacionamento abusivo e não-abusivo e concluíram de forma geral que 

relacionamentos têm por base o amor, confiança e respeito. 

Décimo segundo encontro: encerramento 

Os participantes responderam às próprias cartas do início dos encontros da Oficina. 

Algumas respostas foram: “a oficina foi muito boa, me ajudou a superar o que eu não 
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5.1 Primeiro encontro: construindo vínculos  

 

No primeiro encontro da Oficina, estiveram presentes 13 participantes, quatro 

meninos e nove meninas, dos 21 que tinham demonstrado interesse e levado o Termo de 

Consentimento Livre e esclarecido (TCLE) para os pais. Os participantes entregaram o 

TCLE assinado pelos pais para iniciarem a participação nos encontros da Oficina. 

Iniciou-se o pontualmente e informou-se que os encontros da Oficina iriam 

transcorrer semanalmente, todas às quartas-feiras, de 9 às 10h30, contando com 12 

encontros. Pontuou-se o contrato de sigilo, implicando que tudo que fosse conversado 

dentro da Oficina não poderia ser tratado em outros ambientes, assim como tudo que 

acontecesse e dissesse a respeito aos encontros da Oficina seria resolvido neles. 

Ficaram estabelecidas algumas regras, como faltar no máximo duas vezes, e que as 

faltas fossem justificadas. Também, ficou combinado de se respeitar a fala do colega, 

levantando a mão quando quisessem se expressar. As observadoras foram apresentadas e 

explicou-se o trabalho delas dentro da Oficina. Assim como, ficou acordado o uso de 

gravadores, os participantes concordaram e não esboçaram resistência com o uso dos 

instrumentos. Por fim, o Termo de Assentimento foi apresentado e, ao final, os 

participantes o assinaram. 

Após o enquadre, iniciou-se uma dinâmica de apresentação. Cada participante falou 

seu nome, idade e o que mais gostava de fazer. Ficou combinado que, ao falar o que mais 

gostavam de fazer, quem se identificasse com o que tinha sido dito levantaria a mão para 

manifestar que também gostava daquilo. 

Em um segundo momento, realizou-se uma atividade sobre o que é ser adolescente. 

Foram levadas frases para os participantes escolherem com quais mais se identificavam, 

formando, assim, subgrupos. As frases foram: “adolescência é acordar tarde e achar que 

sempre dormiu pouco”, “ser adolescente é se apaixonar e namorar”, “adolescente fica 

superava” (bullying) – Kauã, “eu consegui ajudar as pessoas como eu queria” – Verônica. 

Além disso, os participantes deram feedbacks em relação à Oficina. Alguns apontaram 

excesso de regras, em contrapartida, outros alegaram que elas deveriam ter sido mais 

rígidas. Afirmaram também que as atividades poderiam ser mais lúdicas em uma próxima 

oportunidade. A vice-diretora fez um convite para que o grupo compusesse o jornal da 

escola, aceito por todos, contribuindo assim para a continuação do grupo em outro 

contexto, assim como para o delineamento de um projeto (Pichon-Rivière, 1998).   
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horas no WhatsAppcom a/o amiga/o e se chateia quando os pais reclamam”, “adolescente 

deixa o quarto bagunçado e diz que não tem tempo pra arrumar”, “ser adolescente é ter 

mais liberdade do que quando se é criança”, “ser adolescente é não ser compreendido pelos 

pais” e “ser adolescente é não querer mais brincar, mas ao mesmo tempo não se sentir 

maduro”. 

Os subgrupos se reuniram para falar de suas experiências em relação à frase 

escolhida. Logo em seguida, a discussão iniciou para todo o grupo. Em um último 

momento, os participantes escreveram cartas, nas quais colocarem suas expectativas em 

relação à Oficina, para ser aberta no último dia. Após a escrita, estas foram lacradas.  

Foi pedido, também, que escrevessem em um papel menor, de forma anônima, 

temas que gostariam que fossem tratados nos encontros da Oficina. Acordou-se que, a 

partir daqueles temas que eles apresentaram e com base em alguns temas propostos pela 

Coordenação, seriam elaborados os encontros da Oficina. Os temas que mais apareceram 

como propostas dos participantes foram: feminismo, machismo, questões raciais, 

homofobia, mudanças do corpo, relação pais e filhos, compreensão, responsabilidade, 

amizades, relacionamento (amoroso, família, amizade), sonhos e projetos futuros. 

Nesse dia, percebeu-se, pelas falas dos participantes, a relevância de se tratar o 

tema de relacionamento com os pais. Dessa forma, ficou combinado previamente que esse 

seria o tema do próximo encontro da Oficina. Para finalizar o encontro, realizou-se um 

café de boas-vindas aos participantes. 

 

5.1.1 “os meus pais me enchem o saco por causa do quarto bagunçado” 

 

Nesse primeiro encontro da Oficina, realizaram-se atividades para buscar 

afinidades entre os participantes, tentativa de favorecer o vetor afiliação/identificação, que 

permite que o grupo comece a se identificar ainda com certo distanciamento, já que a 

pertença poderá se desenvolver ao longo do processo grupal quando os vínculos forem 

mais bem estabelecidos.  

Os adolescentes vinham de turmas diferentes e isso fez com que muitos deles ainda 

não tivessem um vínculo estabelecido, vínculo que foi sendo construído ao longo dos 

encontros da Oficina, favorecendo uma tele positiva. Cada integrante do grupo chegou 

para interagir com o outro já com vínculos de outras relações e essa forma internalizada 

refletiu na forma como interagiram e se vincularam aos integrantes e à Coordenação 
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Nesse primeiro momento, Fernando, durante a dinâmica das frases, não conseguiu 

encontrar uma frase com a qual se identificasse, indicando, também, uma não identificação 

com o grupo, processo que foi observado ao longo de outros encontros da Oficina: a 

dificuldade de afiliação ao grupo / dificuldade de lidar com seus medos básicos.  

Notou-se a verticalidade mais presente por mais que se buscasse através das 

técnicas proporcionar uma horizontalidade dentro do grupo. De certa forma, isso já era 

esperado, uma vez que as horizontalidades ficam mais claras com o passar dos encontros 

da Oficina e com a maior interação grupal. Kauã, apesar de se apresentar mais tímido no 

grupo maior, se envolveu desde o início nas discussões nos subgrupos, mantendo-se até o 

final da Oficina. Durante a dinâmica das frases, Luana trouxe relatos de uma experiência 

pessoal, ao mesmo tempo em que colocou demandas suas, movimentando também as 

pessoas a falarem de si e instigando o grupo a ser um lugar de confiança, e assumindo, 

nesses momentos, um papel de liderança. Luana trouxe mais conteúdo, mais densidade 

para o grupo. 

Analisando a trajetória, tentou-se trabalhar com a demanda espontânea das 

temáticas. A demanda espontânea dentro da teoria de Pichon-Rivière (1998) é analisada na 

perspectiva de existente / interpretação / novo emergente. O existente ou situação 

apresentada pelo grupo por intermédio dos porta-vozes é o conteúdo que vem à tona em 

relação a algo ligado à horizontalidade do grupo e, também, à verticalidade do porta-voz 

que faz a enunciação. O porta-voz é um membro do grupo, que, por suas características 

pessoais, consegue decifrar e denunciar o processo latente (Pichon-Rivière, 1998).  O 

participante demonstra-se mais sensível a perceber as relações e as denúncias. 

Entretanto, a interpretação do que é apresentado no grupo é papel do coordenador, 

que questiona e busca compreender as dificuldades apresentadas. Assim, uma vez 

interpretado o conteúdo trazido, apresenta-se um novo emergente, que serão as novas 

verbalizações produzidas no grupo. Em suma, essa interpretação oferecida pelo 

coordenador possibilita o surgimento de temas geradores a serem trabalhados, para que o 

grupo elabore seus medos básicos e consiga sair da pré-tarefa para a tarefa, gerando 

aprendizagem e adaptação ativa à realidade (Pichon-Rivière, 1998). 

Já no primeiro encontro da Oficina, perceberam-se alguns porta-vozes e lideranças 

no grupo e, também, alguns participantes com resistência a entrar nas atividades. 

Fernando, por exemplo, demonstrou resistência quando não quis escolher frase alguma da 

atividade inicial, e Rafael também se mostrou resistente com algumas tarefas, chegando 

atrasado; e, ao participar, demonstrou desinteresse. A atividade para debater o que é ser 
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adolescente propiciou discussões e fez emergir questões conflitivas. Alguns participantes 

compartilharam sentimentos e vivências muito íntimas, causando estranhamento nos 

demais, como, por exemplo, Luana, que revelou ter um distúrbio chamado tricotilomania
4
 

e mostrou, também, apresentar conflitos familiares assim como Rafael, que alegou não 

gostar de sua mãe, e Clara, que apontou brigar com sua mãe com frequência. Dessa forma, 

notou-se a dificuldade de alguns participantes em lidar com o relacionamento familiar, 

principalmente com os pais. Por isso, o tema mostrou-se relevante para se trabalhar nos 

encontros da Oficina, já que emergiu nas falas dos participantes e, também, foi um tema 

gerador colocado na caixinha. Moreira e Bastos (2015) e Braga &Dell‟Aglio (2013) 

apontam que os relacionamentos conflitosos com a família são fatores preditores para o 

suicídio. Por isso, fez-se importante abordar a temática, a fim de que pudessem ser criados 

recursos para lidarem com suas famílias de maneira mais satisfatória. Dessa forma, ficou 

combinado que tal tema seria tratado no encontro da Oficina seguinte.  

Clara, Fernando e Rafael apresentaram-se resistentes ao longo de todo o processo 

assumindo o papel de sabotadores. Rafael e Fernando evadiram do grupo e Clara persistiu 

até o final da Oficina, porém alegou que seu desejo era sair do grupo. Ela pontuou que 

continuou a frequentar, porque sua mãe havia dito que ela nunca finalizava uma tarefa. 

Portanto, a participante decidiu provar para a sua mãe que dessa vez faria diferente. 

Entretanto, ao longo dos encontros da Oficina, Clara mostrou ressignificar algumas 

questões, quebrando algumas resistências iniciais e assumindo, por exemplo, em alguns 

momentos, papel de porta-voz e de líder em determinadas situações. Desse modo, alguns 

exemplos serão explorados ao longo das análises.  

É interessante salientar que nesse começo os participantes traziam questões 

singulares, verticalidades que nos debates percebeu-se que se tratava de horizontalidades. 

Ou seja, questões compartilhadas por grande parte dos participantes, como alguns medos e 

receios sobre a adolescência e dificuldades em relacionar com os pais e irmãos. Nesse 

início, o que predominava era o sentimento de afiliação, pois ainda não se sentiam 

pertencentes a um grupo, conversavam entre si, com dificuldade de escutar os colegas; 

estavam agitados. A coordenadora interveio várias vezes pedindo para levantarem a mão 

quando fossem falar. Ainda assim, a comunicação se apresentava truncada, pois cada um 

queria falar de si. Pode-se inferir que essa fragmentação da comunicação ocorreu, uma vez 

que o sentimento de pertença ainda estava em construção e os vínculos não eram sólidos o 

                                                 
4
 A tricotilomania (CID-10 F63) é um transtorno psicológico de comportamento obsessivo, em que os 

pacientes arrancam os fios de cabelo do próprio corpo (OMS, 1994). 
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suficiente para que o grupo se mostrasse cooperativo com os colegas, respeitando a fala um 

do outro. É primordial salientar que esse movimento era esperado, porque se tratava do 

primeiro encontro da Oficina, nem todos os participantes se conheciam e a dinâmica do 

grupo ainda não havia sido apropriada por eles.  

Entretanto, notaram-se movimentos de alguns participantes quando não 

concordavam com o colega, trazendo novas formas de lidar com as situações. Rafael, por 

exemplo, disse: “Os meus pais me enchem o saco por causa do quarto bagunçado” e 

Fernando pontuou que era obrigação dele arrumar o próprio quarto. Nesse início, já era 

possível destacar um movimento de aproximação dos participantes. Mesmo que a princípio 

a tele não fosse positiva, notavam-se um movimento em direção à construção de vínculos 

positivos entre os participantes e, consequentemente, a diminuição dos medos básicos.  

Os participantes não apresentavam muitas dificuldades para entrar em algumas das 

tarefas explícitas, como debaterem as frases e escreverem as cartas. Atribui-se tal 

movimento ao fato de serem participantes voluntários. Dessa forma, por serem voluntários, 

já seriam mais engajados para participar da atividade, uma vez que escolheram estar no 

grupo. Todavia, é preciso destacar que a expectativa do que seria a Oficina e a 

compreensão do que ela era na realidade foram fatores de evasão de alguns ao longo dos 

encontros da Oficina. Sobre as evasões, serão realizadas análises ao longo da apresentação 

dos resultados. 

 

5.2 Segundo encontro: relacionamento pais e filhos/família 

 

Estiveram presentes neste dia 15 participantes. Iniciou-se o encontro da Oficina 

relembrando alguns acordos, pois havia quatro pessoas novas e um participante do 

encontro da Oficina anterior havia faltado. Enfatizaram-se, assim, os combinados, 

relembrando o contrato de sigilo, o limite de faltas, a necessidade de aviso prévio quando 

fossem faltar e o levantar a mão para se expressar. 

A primeira atividade proposta foi uma dinâmica de quebra-gelo. Os participantes 

retiraram uma frase de uma caixinha e a completaram com o que era pertinente para si, por 

exemplo: “quando penso no futuro, eu me vejo…”, “meu maior sonho é...”, “as normas 

sociais me fazem sentir...”, “se minha mãe falar não pra mim, eu...”, “sinto-me mais feliz 

quando...” e “a minha família é pra mim...”. 

No segundo momento, iniciou-se a atividade diretamente relacionada com o tema 

“relacionamento entre pais e filhos/família”. Usou-se a dinâmica do triângulo: colocou-se 
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um triângulo de EVA de forma que todos conseguissem ver. Em cada extremidade do 

triângulo, havia uma frase: “o que os pais fazem e como me sinto em relação a isso”, “o 

que gostaria que eles fizessem” e “o que eu faço em relação a isso”. Essa técnica foi uma 

adaptação de uma proposta por Afonso (2002), chamada “Estrela de Cinco Pontos”. 

Foi entregue uma folha para cada participante, dividida em três tiras, em cada tira 

estava uma frase (a mesma das pontas do triângulo) e com espaço para eles completarem o 

que pensavam de cada situação. Após preencherem a folha, eles recortaram as três tiras. 

Ao apresentarem a sua situação na discussão em grupo, iam colocando as tiras ao lado de 

cada extremidade com a frase referente. 

Ao final do debate, cada um expressou o que havia refletido em relação ao tema e 

ficou combinado de manter o assunto no próximo encontro da Oficina por perceber que 

ainda havia muito a se tratar a respeito. 

 

5.2.1 “o Brasil está difícil” 

 

A técnica de quebra-gelo, utilizada para dar início ao encontro da Oficina buscou 

enfatizar as características individuais e, também, as compartilhadas pelo grupo. Algumas 

frases trabalhadas foram destacadas. Luana deu início à atividade e retirou da caixinha a 

primeira frase: “quando penso no futuro eu me vejo...” e respondeu “comprando a empresa 

do meu pai”. Kauã pontuou que, ao pensar no futuro, mostra-se preocupado, já que “o 

Brasil está difícil”. Alguns participantes concordam. Kauã alegou que quer sair do País por 

isso. Júlia retirou a frase “meu ponto forte é...”, mas disse que não sabia responder à 

pergunta. A coordenadora perguntou se os participantes sabiam o que era ponto forte e 

muitos responderam que sabiam; entretanto, não sabiam explicar. Assim, a coordenadora 

esclareceu que ponto forte seria uma qualidade, características “boas” e “positivas”. 

Mesmo assim, Júlia disse não saber qual era sua qualidade. Puderam ser observados dois 

pontos iniciais com tais frases: uma preocupação do grupo no que diz respeito ao contexto 

atual do País e sua influência em projetos futuros e indícios de uma baixa autoestima por 

parte de Júlia.    

No segundo momento, com a dinâmica do triângulo, foram debatidos alguns pontos 

que merecem destaque. Luana revelou que os pais não costumavam aceitar suas escolhas e 

que gostaria que eles as aceitassem. Alegou que, normalmente, conversa com um amigo 

sobre as suas decisões. Kauã e Gabriel alegaram que, quando ocorre algo de “errado” em 

casa, a culpa recai sobre eles, o que os faz se posicionarem com raiva, reagindo com 
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brigas. Júlia contou que sua mãe age como se fosse sua irmã: “não coloca ordem” em casa. 

Em contrapartida, Verônica disse que seus pais mantêm um diálogo aberto com ela, que se 

sente confiante para expressar suas ideias e pensamentos. Destaca-se que, dentre os 

participantes, a única que não apresentou uma situação de conflito familiar foi Verônica.  

Observou-se, ao longo dos encontros da Oficina, que os participantes que 

começaram a chegar atrasados eram aqueles que menos demonstravam sentimento de 

pertencimento ao grupo e foram os que também evadiram. É certo que não se pode resumir 

atrasos apenas a desinteresse, uma vez que imprevistos acontecem. Porém, no processo 

desse grupo, notou-se que as faltas e atrasos estiveram atravessados de desculpas.  

Alguns participantes, como Luana, monopolizavam a discussão, buscando, por 

intermédio do grupo, trazer as suas demandas individuais. A coordenadora visava a 

distribuir as falas para que se trabalhasse mais a horizontalidade, uma vez que a expressão 

apenas de demandas particulares gerava dificuldades em ouvir os demais colegas. 

Foi importante dar ênfase às subtarefas, aos temas geradores, que ajudam a 

proteger e promover a redução de vulnerabilidades. A técnica no triângulo, que trata 

relações de conflito com a família, oportunizou ao grupo se deter na tarefa central, 

contribuindo para que eles conseguissem lidar melhor com questões ansiogênicas, numa 

tentativa de oferecer e trocar informações acerca de novas possibilidades de relação com a 

família.  

Durante os encontros da Oficina, ficou clara a dificuldade que alguns participantes 

apresentavam em relação a lidar com conflitos, principalmente no seio familiar. Assim, a 

técnica do triângulo visou a discutir a relação e a buscar possíveis soluções para os 

conflitos, trabalhando, também, o autocuidado. A técnica buscou a reflexão sobre essas 

situações, e não dar soluções fechadas. 

 

5.3 Terceiro encontro: relação pais e filhos/família (segunda parte) 

 

Iniciou-se o encontro da Oficina pontualmente como nos anteriores. Estavam 

presentes 12 participantes. Primeiramente, utilizou-se a técnica de dramatização para 

começar convidando-se três voluntários para participar. Enquanto os três participantes 

ensaiavam a cena junto com uma das observadoras do lado de fora da sala, a coordenadora 

conversava com o restante do grupo sobre os acontecimentos da semana. 

A cena proposta foi um episódio de conflito entre pais e filhos. Levaram-se 

sugestões para que os atores criassem da forma que preferissem. Os participantes fizeram 
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uma cena na qual a filha pede aos pais para sair e os pais não deixam. Desse modo, a filha, 

não satisfeita com a resposta, briga com os pais e sai da cena exaltada. Após a encenação, 

abriu-se espaço para discussão, e os participantes manifestaram sua opinião trazendo novas 

possibilidades para lidar com o conflito. 

Em um segundo momento, retornou-se à atividade do triângulo do último encontro 

da Oficina. Dessa vez, o grupo foi dividido em quatro subgrupos (trios), e foi-lhes pedido 

que usassem as situações que eles trouxeram com os pais e que, em caso de situações 

conflitivas, levantassem juntos possíveis opções para cada caso. Após as conversas em 

subgrupos, abriu-se a discussão para todo o grupo e, com ajuda de uma das observadoras, a 

coordenadora mediou o debate, buscando levantar possíveis opções para lidar com os 

conflitos familiares. A observadora escreveu no quadro as possibilidades apontadas por 

todos enquanto ocorria o debate. Ao final, a coordenadora realizou a síntese, fazendo, 

assim, um fechamento com o grupo. 

É importante salientar que nesse debate emergiu o tema suicídio. Diante da 

pertinência em se trabalhar o tema, ficou combinado com os participantes que esse seria o 

assunto do próximo encontro da Oficina, entretanto, com o foco em valorização da vida.  

 

5.4 Buscando soluções para conflitos familiares  

 

É fundamental destacar que os momentos de encontro da coordenadora com os 

participantes, anteriores à proposta da tarefa, eram fundamentais para que ela pudesse 

trabalhar os vínculos dela com os membros, como também dos membros entre si. Criava-

se um espaço de descontração, onde eles se sentiam à vontade para interagirem e contarem 

casos do dia a dia. Afonso (2002) intitula esse momento como “quebra-gelo”, quando o 

grupo relaxa e aquece para entrar na tarefa, fortalecendo, também, a construção de 

vínculos da coordenadora com o grupo e do grupo entre si.  

Na reunião após o segundo encontro da Oficina, foi pontuado pelas observadoras 

que a coordenadora ficasse mais atenta para não interromper as falas de alguns 

participantes, uma vez que poderia atrapalhar a expressão de conteúdos relevantes para o 

processo grupal. Um exemplo disso era quando os participantes se delongavam nas falas e 

a coordenadora passava a fala para outro membro com receio de centrar a fala apenas em 

um. Todavia, esse movimento também poderia romper com possível elaboração naquele 

momento. Sendo assim, ficou combinado que haveria menos técnicas, a fim de deixar mais 

tempo livre para os participantes se expressarem. 
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O (a) coordenador (a) do grupo tem o papel de estimular a comunicação entre os 

participantes e, através dessa comunicação, proporcionar um desenvolvimento progressivo 

em formato de espiral. Tal movimento favorece a aprendizagem dentro do grupo, aliviando 

as ansiedades básicas; ou seja, criando um espaço para o grupo operar (Pichon-Rivière, 

1998). 

Durante alguns encontros da Oficina, o grupo foi dividido em subgrupos 

aleatoriamente para que os participantes pudessem ter mais oportunidade de se expressar, 

porque, com grupos menores, subgrupos, a fala poderia circular melhor. A separação dos 

subgrupos de forma aleatória ajudou no envolvimento com outras pessoas, não as mesmas 

dos grupos já preestabelecidos, estimulando a aproximação entre eles.  

A coordenadora propôs montar os subgrupos e entregou um número para cada 

participante de forma aleatória. O participante que saísse com o número um seria do grupo 

um, e assim sucessivamente com os três grupos. A proposta era promover o entrosamento 

dos participantes, já que era notória a formação de grupos de amigos dentro do grupo 

maior. Dessa maneira, a interação ficava comprometida.  

Os subgrupos discutiram opções para lidar com os conflitos com os pais/familiares 

levantados no segundo encontro da Oficina. A partir disso, elaborou-se uma síntese do que 

foi levantado no quadro e na fala dos participantes, ajudando-os a pensarem situações e 

soluções outras.  

As opções apresentadas foram: “pensar que as brigas com irmão/primos podem ser 

uma fase”, “apresentar meus amigos para meus pais para sentirem mais confiança”, “se 

acalmar antes de conversar”, “explicar meus sentimentos”, “mesmo que eu esteja errado, 

negociar um castigo que seja justo”, “desabafar com um amigo” e“distanciar do lugar de 

situação de conflito até acalmar”. Assim, o coordenador cumpria com um dos seus papéis 

que é sintetizar as falas para propiciar a elaboração dos participantes. 

É importante ressaltar que, mesmo que a atividade não se conclua na Oficina do 

dia, o foco deve ser movido para a tarefa implícita, e não explícita, na condução e abertura 

para as falas, e não para concluir no tempo determinado. Dessa forma, viabiliza-se 

trabalhar com as resistências e medos básicos.   

 A temática sobre o suicídio foi, também, em certa medida, um choque/surpresa 

para os participantes, e a coordenadora ao surgir de forma tão explícita no grupo, 

dificultando o manejo das falas nesse momento. Esse tema apareceu quando Júlia agiu 

como porta-voz alegando que ficou assustada com Fernando, que, ao debaterem sobre 

opções para lidar com conflitos com pais, sugeriu que ela se matasse. Tendo em vista a 
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necessidade de abordar o tema, foi sugerido pela coordenadora tratar sobre a valorização 

da vida. Uma vez que ter levantado o assunto causou comoção, colocou-se para o grupo 

que caso alguém quisesse um acolhimento pós-encontro da Oficina poderia procurar a 

coordenadora ou alguma das observadoras. 

 

5.5 Quarto encontro: valorização da vida, cuidando da minha vida 

 

Estavam presentes neste dia seis participantes. A atividade iniciou no horário de 

sempre com uma conversa informal de como havia sido a semana. Relembrou-se o que foi 

falado no último encontro da Oficina e os motivos do tema do dia. Foi pontuado que o 

tema visava a formas de se proteger de um possível adoecimento psíquico, para não se 

chegar ao extremo que seria atentar contra a própria vida. 

Em uma caixa, foram colocadas 13 frases protetivas do comportamento suicida. 

Todos os participantes, um de cada vez, pegaram aleatoriamente uma frase, leram em voz 

alta e comentaram a passagem. Essa técnica foi adaptadada dinâmica dos 13 alertas (Botti 

et al., 2018). Algumas, dentre as frases selecionadas, foram: “Tente falar sobre seus 

sentimentos, isso pode fazê-lo se sentir melhor”, “Busque dividir seus problemas com 

alguém próximo, porque você não precisa resolver tudo sozinho”, “Quando sofrer uma 

violência ou algo que te faça sofrer, conte para alguém, por mais difícil que seja, não 

precisa ser um segredo”, “Guarde um tempo para cuidar de você e falando... O que você 

gosta de fazer?” e “Escolha uma atividade que você curte, porque atividade física é legal 

para a mente e para o corpo”. 

Após um momento de debate sobre as sentenças, foi entregue uma folha com as 13 

frases e com telefones para onde recorrer caso estiverem em sofrimento psíquico. 

Também, foi oferecido um acolhimento aos participantes que sentissem a necessidade de 

uma escuta individual. No decorrer da Oficina o tema sobre autoimagem foi suscitado 

pelos participantes. Sendo assim, ficou definido que ele seria trabalhado no próximo 

encontro da Oficina. 

 

5.5.1 “e o Fernando, gente?” 

 

Notou-se que a ausência de Fernando naquele encontro da Oficina poderia estar 

relacionada a uma resistência, medos básicos (medo da perda e do ataque); ou seja, os 

medos diante daquilo que é novo, e assim buscando evitar quebras de estereótipos. Quando 
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se abordou um ponto ansiogênico para ele, este evadiu. O participante atuou como porta-

voz, quando apresentou questões pessoais (verticalidade), pois abriu a possibilidade de 

serem trabalhados assuntos latentes no grupo relacionados às suas vivências de sofrimento 

psíquico. A participante Júlia agiu como porta-voz quando perguntou: “e o Fernando, 

gente?”, implicando o grupo em uma preocupação com o participante, o que pode indicar a 

construção de um sentimento de pertença. O mesmo sentimento foi percebido quando a 

mesma participante perguntou sobre o signo do horóscopo da coordenadora, o que pode 

mostrar a identificação com a posição da coordenadora em uma manifestação da 

construção de um vínculo com ela. 

Em um dado momento, os participantes abordaram o tema sobre autoestima, 

apontando que este estava relacionado somente com a aparência física. A coordenadora 

pontuou que a autoestima não se restringe apenas à aparência física, mas também está 

relacionada a outros fatores. Portanto, percebeu-se uma demanda de tratar o tema, que foi o 

assunto do encontro da Oficina seguinte. 

Em relação a essa temática, foi perceptível que a participante Clara, mesmo 

encontrando-se em um padrão de beleza valorizado socialmente (loira, alta, magra, de pele 

e olhos claros), apresentou uma percepção corporal negativa. Percebeu-se, além disso, que 

essa relação negativa se estendia para suas relações familiares e a Coordenação. Notou-se 

que a relação que ela estabelecia consigo mesma de forma negativa e com os outros 

poderia ser um dos motivos pelos quais ela assumia, por diversas vezes, o papel de 

sabotadora nos encontros da Oficina. Essa forma como Clara lidava com seu corpo assim 

como com as demais pessoas dizia dos vínculos já estabelecidos ao longo de sua história; 

isto é, a forma como internalizou suas relações.   

Porém, os vínculos podem ser trabalhados e ressignificados. Pichon-Rivière (1998) 

aponta que, quando o sujeito consegue adaptar ativamente a realidade, ou seja, 

compreender melhor a realidade à sua volta, acontece aprendizagem. Ao longo dos 

encontros da Oficina, foi possível perceber que, apesar de ocupar várias vezes o papel de 

sabotadora em algumas atividades, Clara conseguiu transitar em outros papéis, como os de 

porta-voz e liderança, e isso poderia ser sinal de uma elaboração da posição de sabotadora.   

A Coordenação pontuou nesse encontro da Oficina, quando se discutiu autoestima, 

que é importante reconhecer que a vida tem ciclos e que nem sempre eles se sentiram bem, 

trazendo isso como parte do autocuidado necessário a ser trabalhado na adolescência. Esse 

ponto foi destacado, uma vez que um dos objetivos do desenvolvimento da Oficina era o 

trabalho de autocuidado. A participante Verônica trouxe mais recursos para lidar com as 
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questões da adolescência e estes puderam servir de exemplo ao grupo, quando a 

coordenadora perguntou se eles falavam de seus sentimentos e ela comentou que escreve 

sobre o que sente. A participante, também, afirmou que, em outros momentos, dedica um 

tempo do seu dia a si mesma, pois se considera uma pessoa “incrível”.  

Pichon-Rivière (1998) destaca que o grupo heterogêneo ganha em trocas e 

aprendizagem, dado que seus participantes trazem novas perspectivas que podem ser 

importantes para a construção de novas percepções, influenciando em novas formas de 

estabelecer vínculos. A heterogeneidade aparece, inclusive, na fala de Verônica ao 

compartilhar que ela e Júlia, por serem muito opostas, aprendem uma com a outra.  

Durante as discussões em relação às frases, o tema automutilação emergiu. Bárbara 

e Kléber trocaram olhares quando o tema foi abordado. Entretanto, não ficou explícito se 

havia uma situação específica que os envolvia. A coordenadora perguntou se eles queriam 

pontuar alguma questão e eles falaram que não. Apesar disso, tal comportamento reforçou 

a importância do tema que estava sendo discutido no momento relacionado ao 

autocuidado.  

A participante Júlia relatou que conhecia homens maiores de idade no Facebook e 

que marcava encontro com eles. A coordenadora pontuou a necessidade do autocuidado e 

trouxe para a reflexão pensar onde aconteciam esses encontros, como ela se relacionava 

com essas pessoas e os riscos que ela podia se colocar. A participante Verônica, como sua 

amiga, se posicionou dizendo que sempre alertava Júlia sobre os riscos que ela se 

colocava.  

Durante as conversas sobre as frases, alguns participantes apresentaram histórico de 

busca por ajuda psicológica e medicamentosa, como era o caso de Clara, que alegou fazer 

uso de ansiolítico. No entanto, ainda permeava o imaginário de que buscar esses recursos 

poderia ser sinônimo de “fraqueza”, como apareceu no relato de Júlia, que contou que 

havia feito terapia na infância, mas que não gostava e que não precisava de terapia, porque 

conseguia resolver seus problemas sozinha. Nesse sentido, a coordenadora ressaltou que 

buscar ajuda psicológica não é sinônimo de fragilidade, e sim um movimento de 

autocuidado.  

Neste encontro da Oficina, os participantes estavam menos agitados, e isso 

colaborou para que todos falassem. Todavia, em alguns momentos, o grupo fugiu do foco e 

foi necessário que a coordenadora o retomasse. A existência de subgrupos espontâneos 

dificultou a atividade. Verônica, Clara e Júlia, por exemplo, pareciam ter facilidade em 

falar de si, mas dificuldade em ouvir os outros membros do grupo, o que indicou à 
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Coordenação a necessidade de a pertença ser mais bem trabalhada. O tema autoimagem, já 

como mencionado, emergiu nas discussões do grupo e foi proposto a ser abordado no 

encontro da Oficina seguinte.  

 

5.6 Quinto encontro: autoimagem 

 

A atividade desse dia durou um pouco mais do que o de costume, acabando às 

10h45. Havia 11 participantes nesse dia. Iniciou-se com uma atividade de quebra-gelo, 

porém já relacionada com o tema. Os participantes em círculo e de pé observaram suas 

mãos, os pés e braços, olharam os dos colegas e viram as diferenças enquanto uma música 

tocava. A segunda técnica de grupo foi uma conversa em subgrupos respondendo às 

perguntas: “O que gosto e não gosto no meu corpo? O que mudaria nele, por que mudaria? 

Para que uso o meu corpo?” Após as discussões em subgrupos, foi aberta a discussão no 

grupo maior.  

Em um terceiro momento, a coordenadora trouxe alguns slides mostrando a 

mudança da concepção de beleza ao longo dos anos e buscando discutir a influência disso 

na forma de se perceber o que é “belo”. A apresentação foi interativa, com abertura de 

espaço para o debate. Ficou combinado que o encontro da Oficina seguinte (sexto 

encontro) voltaria a tratar do tema da valorização da vida. Porém, após uma análise da 

coordenadora e das observadoras sobre o processo grupal, ficou acordado pela equipe que 

esse tema seria tratado em outro momento, e nesse dia seria trabalhado um tema que 

contribuísse para a construção do sentimento de pertença do grupo. 

 

5.6.1 “Não existe nada em meu corpo que eu goste” 

 

Devido à baixa participação no encontro da Oficina anterior e à evasão de outros 

participantes, a coordenadora se mostrava ansiosa perante este dia. Assim, trouxe pirulitos 

para recompensar aqueles que compareceram. 

Kauã comentou que gostaria de ter ido ao último encontro da Oficina, o que 

pareceu dizer respeito a um movimento de pertencimento ao grupo. Verônica chamou a 

coordenadora de professora, depois colocou a mão na boca e disse que tem o hábito de 

chamar as pessoas de professora. Notou-se que esse comportamento se repetiu ao longo 

dos encontros da Oficina não somente por Verônica. Analisa-se esse movimento pelo fato 
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de que a Oficina ocorreu dentro da escola e pela dificuldade de compreender o lugar da 

Psicologia no contexto da prevenção. 

Os grupos, neste dia, foram divididos de modo aleatório, pensando-se em criar 

condições para que os participantes pudessem interagir e conhecer outras pessoas que não 

aquelas dos grupos de amigos aos quais já estavam inseridos. Verificou-se que o 

movimento de resistência à formação de novos grupos propiciou o surgimento de 

sabotadores, como, por exemplo, a participante Júlia ao se recusar a interagir com os 

outros integrantes, alegando que Bianca era tímida e “não falava nada” e que Kauã só 

“falava besteira”.  

Durante a atividade, buscou-se criar condições para que os participantes 

expressassem como se relacionavam com seus corpos. Mais uma vez, Clara expressou 

conflitos com sua autoimagem afirmando que não havia nada em seu corpo de que 

gostasse. O participante Kauã falou de suas cicatrizes e não demonstrou lidar com isso de 

forma negativa. Aproveitando o ensejo, a coordenadora questionou se as cicatrizes que se 

tem no corpo fazem com que as pessoas se tornem singulares, explorando, assim, que a 

autoestima engloba lidar com aquilo que torna o sujeito único sem necessariamente valorar 

como positivo ou negativo. 

A participante Bianca comentou que mudaria seu rosto. Júlia disse a Bianca que ela 

não tinha nenhuma espinha, tinha a bochecha “vermelhinha”, “o que ela queria mais?” 

Verônica, também, concordou com Júlia e perguntou à Bianca se ela queria um pouco de 

autoestima. Bianca disse que “sim, porque não tenho nenhuma”. Essa fala também 

evidencia a possibilidade de que as participantes contribuíram umas com as outras no que 

se refere à autoestima e à construção de uma autoimagem mais positiva visto que Júlia e 

Verônica buscaram elencar pontos que consideravam bonitos em Bianca. Vale salientar 

que a autoestima é construída nas relações do cotidiano e ela é fundamental para que o 

sujeito se relacione consigo e com os outros de forma positiva (Costa, 2000). Para além 

disso, pode-se inferir que a construção de vínculos positivos com as pessoas pode 

contribuir para a construção de vínculo positivo consigo mesmo; ou seja, o 

desenvolvimento de autoestima. 

Notou-se, neste encontro da Oficina, que a preocupação com a autoimagem se 

apresentou mais presente nas meninas do que nos meninos, uma vez que as meninas 

alegaram pontos que não gostavam em si e os meninos disseram não ter grandes problemas 

com seus corpos. Interessante ressaltar que, de acordo com Murari e Dorneles (2018), o 

sexo feminino usualmente mostra-se mais preocupado com sua autoimagem do que o sexo 
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masculino, dado esse relacionado a uma sociedade patriarcal, a qual exige um padrão de 

corpo ideal para as mulheres sem a mesma exigência para os homens. 

Em um dado momento, a coordenadora perguntou “para que serviam seus corpos”, 

e alguns participantes ficaram confusos e não compreenderam a pergunta, ao passo que 

Verônica disse que servia “para me expressar, mostrar que estou aqui”. Por essa fala, é 

possível observar que sua autoestima positiva e reflete no modo como ela percebe os usos 

de seu próprio corpo, o que permite que ela se expresse e se coloque diante do mundo, 

podendo, inclusive, contribuir para a aprendizagem dos outros participantes. 

De maneira geral, notou-se que, entre os membros do grupo, havia diferentes 

formas de percepção do próprio corpo, reforçando a ideia da heterogeneidade. Notou-se, 

também, que essas percepções corporais e, mais ainda, a função que seus corpos assumiam 

em seu cotidiano estavam diretamente relacionadas com as vivências pessoais de cada um, 

com os vínculos preestabelecidos, como é o caso de Kauã, que alegou que “o corpo 

também serve pra bater e apanhar”. Pontua-se que, antes de o participante iniciar sua 

participação na Oficina, foi informado à equipe de coordenação da pesquisa que este era 

um aluno que se envolvia em brigas e conflitos. Entretanto, faz-se importante salientar que, 

durante todos os encontros da Oficina, Kauã demonstrou-se participativo, não entrou em 

conflito com os outros participantes nem com a Coordenação, inclusive se mostrou 

afetuoso com todos os presentes.   

Após a apresentação dos slides, nos quais foram exibidos diferentes padrões de 

beleza, a coordenadora questionou se os participantes do grupo acreditavam que a beleza 

era algo cultural. A maioria dos participantes respondeu negativamente. No entanto, ao 

explicarem suas respostas, eles indicaram que a beleza é variável e o que é bonito em dada 

época e local não é em outras; isto é, que a beleza é, de fato, cultural. Desse equívoco na 

comunicação, ficaram evidentes algumas questões, que, para a coordenadora, pareciam 

óbvias, como, por exemplo, que o significado de “cultural” não estava claro para os 

participantes. Assim, o termo foi explicado posteriormente pela coordenadora. A partir de 

então, percebeu-se a necessidade de adaptar a linguagem para melhor acessar os 

adolescentes. 

Pode-se destacar que os participantes se envolveram na atividade e, também, se 

mostraram reflexivos ao perceberem as mudanças ao longo dos anos em relação ao que é 

considerado belo. Inclusive, ao aparecerem fotos de mulheres bem magras em uma 

determinada época, Clara afirma que seria “linda” se vivesse naquele período.  

Ao longo dos encontros da Oficina, observou-se a importância de trazer tarefas 

mais concretas para o grupo. Dessa forma, optou-se pela apresentação de slides. Porém, 

essa metodologia suscitou nos participantes que a coordenadora estava no lugar de 
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professora ou palestrante. Um exemplo disso foi a fala de Verônica chamando a 

coordenadora de professora.  

Observou-se, também, que a dinâmica de quebra-gelo, provavelmente, colaborou 

para a agitação dos participantes ao longo do encontro da Oficina, uma vez que a dinâmica 

contava com música e, após a realização desta, eles se mostraram mais eufóricos. Esse 

ponto foi reavaliado para os próximos encontros da Oficina. Assim, perceberam-se maiores 

dificuldades para entrar na tarefa, qual seja, a discussão sobre os padrões de beleza. 

Todavia, ainda assim, houve produção sobre o tema.   

A dificuldade de os participantes trabalharem em subgrupos e a evasão observada 

nos últimos encontros da Oficina, como, por exemplo, dos participantes Fernando e Rafael, 

colocaram em evidência a necessidade de se consolidar melhor o sentimento de pertença, 

para, então, trabalhar temas mais densos. Desse modo, apesar de o planejamento ter sido o 

de seguir adiante com o tema da autoimagem, entendeu-se a necessidade de o encontro da 

Oficina seguinte ter como objetivo o fortalecimento do sentimento de pertença.  

 

5.7 Sexto encontro: “O que o grupo é pra mim?” 

 

Neste dia, estiveram presentes seis participantes. Iniciou-se com uma conversa 

sobre os combinados do grupo. Os participantes contaram como transcorreu a semana e a 

coordenadora explicou o porquê do tema trabalhado naquele dia. Ela pontuou que 

começariam o sexto encontro da Oficina e haveria apenas mais seis após aquele. Sendo 

assim, era necessário compreender o que o grupo é para eles, por isso foi proposta uma 

apresentação em papel kraft para responderem a pergunta: “o que é o grupo significava 

para vocês?”. Deveriam criar, também, um nome para o grupo e uma bandeira. Os 

materiais disponibilizados foram: papel kraft, tesoura, cola, canetinhas, lápis de colorir e 

revistas usadas. 

Ao final da construção coletiva, apresentaram a produção. Eles concordaram em 

fixar o cartaz na escola. A supervisora autorizou e o fixou no corredor da escola. Para o 

fechamento do grupo, foi debatido sobre os que não estavam mais participando dos 

encontros do grupo e o que poderia ser feito em relação a um participante, Fernando, que 

havia mostrado uma demanda de sofrimento mental. 
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5.7.1 “Cresça com a gente” 

 

Neste encontro da Oficina, foi proposto um trabalho para fortalecer o sentimento de 

pertença. A coordenadora pontuou que já se encontravam no sexto; ou seja, já havia se 

passado metade dos encontros programados da Oficina. Os participantes comentaram que 

havia passado muito rápido e que pensaram estar no início. Comentaram que alguns 

participantes vieram em poucos encontros da Oficina, como era o caso de Rafael, que 

havia comparecido apenas em dois deles. As falas dos participantes demonstraram um 

interesse do grupo pelas atividades, fazendo supor à Coordenação a formação de uma tele 

positiva e o desenvolvimento de um sentimento de pertença. Vale resgatar que o 

combinado, a princípio, era de, no máximo, duas faltas. Porém, percebeu-se a necessidade 

de reformular o combinado, uma vez que tal regra poderia dificultar a continuidade da 

Oficina. Sendo assim, se os participantes necessitassem faltar mais de duas vezes, 

deveriam conversar com a Coordenação.  

Tamires comentou que Clara não havia comparecido ao encontro do grupo e já 

havia faltado a outro, o que pode estar relacionado ao modo ambíguo como ela se 

relacionava com o grupo, como já citado anteriormente, aparentando refletir os vínculos 

que mantém com os outros e consigo mesma. Suas questões se manifestavam 

especialmente em relação à coordenadora e às regras propostas para o funcionamento da 

Oficina. Tal movimento foi evidenciado na fala de outros participantes, que disseram, por 

exemplo, que Clara não saía do celular ou que a corrigiam quando a participante insistia 

em não chamar a coordenadora pelo nome, chamando-a de professora ou moça. A 

coordenadora sugeriu que conversassem com Clara e pedissem a ela para entrar em contato 

com a Coordenação. 

A participante Luana chegou atrasada nesse dia, o que parece dar indícios de uma 

postura oscilante em relação à Oficina. A princípio, Luana foi uma das participantes que 

mais demandou a presença no grupo, tendo, inclusive, sido aberta uma exceção em relação 

à idade mínima para a sua participação, já que ainda não tinha completado os 13 anos. 

Além disso, nos primeiros encontros da Oficina, ela trazia conteúdos bastante densos e 

pessoais, muitas vezes atuando como porta-voz. No entanto, ao longo dos encontros da 

Oficina, foi possível perceber que sua demanda estava direcionada a um atendimento que 

tivesse um foco terapêutico. 
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Um exemplo é que, ao realizar a atividade de construir uma bandeira, Luana 

escolheu desenhar um emoji
5
 de um boneco com a cabeça explodindo. Ao explicar a 

escolha desse desenho, comentou que o grupo era um lugar onde se podia falar que “tô 

explodindo, mas aqui vou resolver todos os meus problemas”. Verônica disse que, como os 

encontros da Oficina são sobre a adolescência, a maioria finge que está bem externamente, 

mas está explodindo por dentro, havendo uma concordância com esse aspecto por outros 

participantes. Todavia, Kléber apontou que sua “cabeça não está explodindo”.  

Há que se pontuarem dois movimentos percebidos nesse momento: um que diz 

respeito ao movimento de horizontalidade do grupo, já que alguns membros se percebem 

simbolizados/representados pelo desenho escolhido; outro do não esgotamento dessa 

representação às questões de verticalidade percebidas. Tanto que Luana tende a buscar se 

expressar tentando elaborar parte importante de suas questões no grupo, enquanto 

Verônica manifestou recursos aparentemente mais adaptativos para lidar com suas 

questões da adolescência.  

Apesar disso, embora o grupo não tenha sido o espaço que Luana provavelmente 

buscava para resolver suas questões, ela desenvolveu vínculos com outras participantes, 

que possivelmente permaneceriam para além do grupo. A fala de Verônica evidenciou tal 

afirmativa. Ela comentou que estuda com Luana na mesma sala, mas que, depois de 

iniciarem os encontros da Oficina, ela e Júlia começaram a se comunicar mais com Luana. 

Tamires, também, trouxe que, há quatro anos, Luana era “muito chata”, mas que ela 

“estava melhorando” (essa fala se deu antes de Luana chegar ao encontro). Já durante os 

encontros da Oficina, Luana contou que seu pai pegou seu celular e leu as mensagens dela 

com Júlia e não entendeu a conversa. As duas riram e Júlia afirmou que ele deveria achar 

as duas “loucas”.  

No geral, notou-se a criação de subgrupos espontâneos entre os adolescentes, que 

conversaram sobre suas afinidades e se aproximaram de pessoas com quem antes não eram 

tão próximos. Percebeu-se, também, ao longo dos encontros da Oficina, uma preocupação 

de uns com os outros, em relação à participação no grupo e à saúde mental de cada um, o 

que evidenciou o delineamento do sentimento de pertença.  

A atividade proposta, por ser uma tarefa concreta, de construção coletiva e com 

etapas manuais, permitiu que o grupo, enquanto realizava a tarefa, conversasse a respeito 

                                                 
5
Emojis são representações gráficas utilizadas para indicar uma emoção, sentimento ou significado. São 

comuns em comunicações online, como nas redes sociais (Padilha, 2019). 
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de temas do cotidiano, sobre gostos e afinidades. Embora em um primeiro momento 

aparentar uma fuga da tarefa (pré-tarefa), foi fundamental para que, ao falarem de si, os 

participantes pudessem construir vínculos uns com os outros. Dessa forma, ao mesmo 

tempo em que os adolescentes realizaram a tarefa proposta – a criação de uma identidade 

para o grupo –, eles, também, começaram a se identificar uns com os outros. 

Durante as atividades, Verônica e Júlia já se prontificaram a iniciar a atividade 

proposta, assumindo papéis de liderança, que se repetiram ao longo de outros encontros da 

Oficina. Porém, demonstraram dificuldade de se colocarem como líderes democráticas, 

uma vez que apresentavam resistência em acolher sugestões e aceitar a opinião dos 

participantes, o que foi afirmado por elas ao final da atividade, alegando preferirem fazer 

atividades sozinhas. 

 Apesar de notar-se a formação de grupos espontâneos diferentes dos usuais, alguns 

participantes, ainda assim, ficaram à margem e pouco participaram das discussões e das 

elaborações. Percebendo esse movimento, a coordenadora interveio pedindo que os grupos 

distribuíssem melhor as tarefas, para que todos participassem. É relevante salientar que 

Gabriel, geralmente, se apresentava mais apático às atividades propostas e, quando se 

posicionava, o grupo não acolhia sua opinião, assumindo, normalmente, o papel de bode 

expiatório. 

Ao final da atividade, Júlia, Verônica e Luana apresentaram a escolha do nome e 

do desenho que representaria o grupo. O nome escolhido havia sido “Cresça com a gente”, 

e Júlia justificou dizendo que ali era um lugar para crescer e evoluir. A partir dessas 

escolhas, foi possível refletir que o propósito dos encontros da Oficina havia sido 

compreendido pelos participantes.  

Após a apresentação, Kléber aplaudiu e disse que “ficou uma bosta”, portando-se 

como um sabotador, já que não concordou com a forma como foi realizada a tarefa. Esse 

papel foi assumido pelo participante em outros momentos quando não se via contemplado 

pelas formas de condução e resultado das atividades. Ao longo dos encontros da Oficina, 

ora assumia papel de sabotador, ora de porta-voz.   

É interessante destacar que os participantes do grupo reagiram de formas distintas à 

atividade proposta. Para algumas das participantes que, em geral, assumiam uma posição 

de liderança – muitas vezes, autocrática – e apresentavam maior facilidade para se 

expressarem, houve dificuldade em trabalhar em equipe e entenderem que existem 

diferentes pontos de vista sobre uma mesma tarefa. Dessa forma, percebeu-se a 

necessidade de se trabalhar a tarefa implícita, ou seja, a elaboração dos medos básicos, 
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para que tais participantes pudessem entrar na tarefa explícita de modo mais implicado e 

criativo, propiciando, assim, aprendizagem. Por outro lado, uma das participantes, que não 

apresentava tanta desenvoltura para se expressar, comentou que a atividade foi um bom 

momento para interagir com os outros. 

Ao final do encontro da Oficina, Luana pediu para ler um poema retirado da série 

“Os treze porquês”, que falava sobre o sofrimento da personagem principal, a qual comete 

suicídio. Disse que a escolha por ler esse poema é pelo o que os pais viveram com ela 

apesar de não ter entrado em detalhes sobre o ocorrido. A participante assumiu o papel de 

porta-voz, pois a temática sobre o suicídio atravessou a horizontalidade não somente 

daquele grupo em específico, mas também da escola, que já havia manifestado 

preocupação com o assunto. 

Sendo assim, a coordenadora pontuou que, como Luana trouxe o tema, é primordial 

falar sobre a saída do participante Fernando. Importante ressaltar que a coordenadora e as 

observadoras tiveram uma preocupação em relação a essa saída, atribuída ao surgimento de 

conteúdos com os quais ele não teria conseguido lidar no momento devido à 

impossibilidade de elaborar seus medos básicos.  

A esse respeito, duas participantes contaram que estavam em contato com 

Fernando. Júlia trouxe a informação de que Fernando disse que havia se sentido 

“incomodado e ficado triste” (sic) (medos básicos), que ela havia tentado conversar com 

ele, mas que ele não mostrou abertura para a ajuda, afirmando que gostaria de resolver 

sozinho. O participante pareceu conseguir se expressar melhor sobre o assunto com Luana, 

com quem já possuía um bom vínculo, o que parece ser devido a uma identificação em 

torno da vivência da ideação suicida, uma vez que ela comentou que já havia vivido a 

questão do suicídio e que costumava conversar sobre esses temas com Fernando. Luana 

relatou que ele mandou para ela uma foto do pescoço com marca de corda e que ele sempre 

dava indícios de tais aspectos para a participante, mas não quis comentar quais eram. A 

coordenadora perguntou o que poderiam fazer para ajudá-lo. Luana disse que nada poderia 

ser feito e que todo mundo tenta ajudá-lo, inclusive o pai de Fernando. Trouxeram outra 

informação de que ele fica muito isolado e que este ano está ainda mais “quieto”. Apesar 

de Fernando manifestar indícios de que necessitava de ajuda, o acesso dos participantes a 

ele mostrava-se difícil por seu isolamento e recusa em falar sobre o assunto também com 

amigos e família. 

Outros participantes relataram diferentes perspectivas em relação ao tema nesse 

momento, como, por exemplo, Júlia, que comentou que suicídio não é solução, não é uma 
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alternativa. Camila, por outro lado, trouxe que tem amigas que cortam o braço e que 

acredita que isso era para “chamar atenção”. Amanda comenta que “tudo na vida tem 

solução, só não tem solução pra morte”. A coordenadora pontuou que é importante 

diferenciar aquilo que a pessoa faz para chamar atenção do que de fato é sofrimento e 

sinais de que a pessoa demonstra precisar de ajuda. No caso de não distinguir a diferença, 

opta-se por prestar atenção ou buscar ajuda.  

A coordenadora perguntou aos participantes se seria interessante voltar a esse tema 

e refletir com mais cuidado sobre o assunto, além de que poderia ser discutidoo que fazer 

para ajudar o Fernando. Todos concordaram ressaltando que a temática trabalhada no 

próximo encontro da Oficina seria na perspectiva de valorização da vida. 

 

5.8 Sétimo encontro: valorização da vida, construindo informação (parte 1) 

 

Contou-se com nove participantes neste dia. Relembrou-se o que foi tratado no 

encontro da Oficina anterior e apresentou-se o tema proposto do dia. Os participantes em 

coletivo iniciaram a construção de um acróstico sobre “Valorização da Vida” construindo 

frases como “dicas” de prevenção ao suicídio com ênfase na valorização da vida. Usaram 

cartolina, pincéis e lápis de colorir. Esse acróstico, posteriormente, seria transformado em 

panfletos para serem distribuídos na escola. Os participantes iniciaram a construção e 

decidiram finalizar no próximo encontro da Oficina. Combinaram de levar seus notebooks 

para ajudar na pesquisa em relação às frases para o cartaz. 

 

5.8.1 Elaboração de um cartaz 

 

Antes deste encontro da Oficina, a coordenadora enviou mensagem via WhatsApp 

aos participantes lembrando do encontro da Oficina, pois, na semana anterior, não havia 

tido devido a um feriado. Alguns participantes não possuíam WhatsApp. Portanto, enviou-

se a mensagem para os responsáveis. Nesse contato, a mãe de Gabriel respondeu à 

mensagem que era direcionada ao filho. Ela disse que o filho iria à próxima reunião, pois o 

grupo estava fazendo muito bem a ele. Comentou que havia percebido mudanças em seu 

filho tanto em casa quanto na escola. Alegou que, antes de frequentar os encontros da 

Oficina, ele recebia toda semana advertências por mau comportamento na escola, porém, 

naquele momento, já não recebia mais. Esse feedback foi muito importante para 

compreender que o grupo trouxe efeitos positivos, pois mesmo que Gabriel, 
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aparentemente, se mostrasse pouco participativo no grupo, foi possível perceber mudanças 

em seu comportamento.  

Nessas mensagens enviadas aos participantes, Rafael e Sarah alegaram que não 

compareceriam mais aos encontros da Oficina. A coordenadora pediu um feedback, mas 

eles não responderam. Ambos os participantes não se demonstraram engajados no grupo. 

Sarah havia participado duas vezes; ou seja, não chegou a criar um vínculo com o grupo, e 

Rafael, desde o início, demonstrou resistência aos temas; isto é, os temas poderiam ser 

ansiogênicos para ele. Isso fez supor que o medo do ataque prevaleceu, levando à sua 

evasão do grupo.  

Em relação a Fernando, que também alegou pelo WhatsApp que não mais 

participaria do grupo, gerou-se maior preocupação, uma vez que o participante havia 

relatado para outros, em um momento de confidencialidade, ideias suicidas. Sendo assim, a 

equipe de Coordenação procurou a Direção da escola e foi combinada uma reunião para 

discutir a situação de Fernando, que será relatada posteriormente.  

Neste dia, foi retomado o tema valorização da vida como havia sido combinado no 

último encontro da Oficina. A proposta levada pela coordenadora foi a realização de 

acróstico com a frase “Valorização da vida” e, a partir dele, a criação de um panfleto para 

se divulgar na escola. Ao pedir autorização à vice-diretora para divulgar o material na 

escola, ela, além de aprovar a ideia, pediu para divulgar o material na página do Facebook 

da instituição como uma forma tanto de divulgar o trabalho do grupo como também de se 

tratar uma demanda latente da instituição. Ela relatou que, devido à demanda, havia 

iniciado uma campanha na instituição sobre valorização da vida. A proposta seria trazer 

ex-alunos que estão na Universidade para incentivar os alunos a estudarem e pensarem 

projetos futuros. A vice-diretora alegou que os panfletos poderiam colaborar na campanha 

para além da divulgação no Facebook. 

A coordenadora levou para o grupo a proposta da divulgação dos panfletos e, 

também, a da vice-diretora de divulgar o material nas redes sociais. Inicialmente, Clara se 

manifestou contrária à ideia da divulgação na escola alegando que o grupo era apenas para 

um público de uma faixa etária específica e na escola havia pessoas de diferentes idades. A 

coordenadora respondeu que para qualquer adolescente, independente da idade, se fazia 

importante discutir sobre a valorização da vida. Além do mais, muitos adolescentes da 

idade deles não estavam na Oficina e seria um modo de divulgar o que aprenderam no 

grupo. Sendo assim, a coordenadora perguntou o que eles achavam e todos votaram 

levantando a mão concordando com a divulgação, inclusive Clara. Esta, apesar de levantar 
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a mão como forma de votar a favor, expressou no seu semblante desaprovação “fazendo 

caretas”. Tais atitudes da participante foram percebidas pela Coordenação como de 

sabotagem. Outra situação que ocorreu neste encontro da Oficina foi quando Clara 

perguntou, durante a atividade, se poderia desenhar enquanto estavam pensando e chamou 

novamente a coordenadora de “moça”. A coordenadora perguntou se o desenho iria ajudar 

o grupo na tarefa e Clara afirmou que não ajudaria. A coordenadora pontuou que, dessa 

forma, seria viável focar na atividade. 

Desde o início, os participantes não construíram a tarefa de forma coletiva, não 

havendo muita interação entre eles. Verônica fez uma crítica ao grupo dizendo que eles 

deveriam ser mais criativos. No entanto, ela não convocou ninguém para a tarefa e nem se 

prontificou a realizá-la, deixando somente a crítica como uma forma aparente de 

sabotagem. 

Apesar de não estabelecerem um trabalho em grupo organizado inicialmente, 

percebeu-se um movimento de participação quando foram citadas frases para o acróstico. 

Um exemplo disso foi quando um dos participantes propôs uma fala sobre Deus, e Clara 

respondeu que nem todos que acessariam o acróstico acreditavam em Deus, afirmando que 

“seria melhor não colocar”. Apesar de ela assumir, na maior parte do tempo, a figura de 

sabotadora, a postura crítica de Clara, em alguns momentos, se mostrava interessante para 

incitar o grupo à reflexão. 

O grupo também debateu a frase “respeito é bom e todo mundo gosta”, despertando 

um envolvimento maior em alguns participantes. Nesse momento, Verônica discordou da 

frase dizendo que não deveria deixar a frase no cartaz, e Júlia iniciou uma discussão com 

ela. Esta apontou que a frase não deveria ser removida apenas porque Verônica não 

concordava. Amanda e Kauã organizaram uma votação para decidirem se a frase 

permaneceria. Todos votaram e a frase não foi aprovada. É interessante pontuar que, nesse 

momento, o grupo se organizou em coletivo, buscando escutar e trabalhar melhor a 

comunicação, para compreender a opinião de todos, entrando na tarefa e demonstrando 

maior cooperação. 

A partir da discussão entre Verônica e Júlia, percebeu-se que Verônica se deslocou 

do papel de líder, possibilitando que outros nele se colocassem. A dificuldade de exercer 

uma liderança autocrática, já percebida anteriormente, fez com que a participante Verônica 

assumisse o papel de sabotadora, porque não se envolveu na tarefa, permanecendo até o 

fim do encontro da Oficina com a expressão facial de desapontada.  
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Ao longo das escolhas das frases por parte dos participantes, Clara trouxe uma 

demanda em relação à autoaceitação no que diz respeito à aparência física. Kauã 

complementou que a autoaceitação podia dizer também sobre a personalidade. Assim, a 

coordenadora auxiliou o grupo a construir a frase para a tarefa que abrangesse os 

significados que os participantes trouxeram, percebendo uma elaboração de temas já 

trabalhados anteriormente. Observou-se que esse tema é importante para ambos. Para 

Clara, a questão da aceitação da aparência física, que emergiu algumas vezes ao longo dos 

encontros da Oficina, uma vez que a participante em diversas falas apontava que não 

gostava de seu corpo, e para Kauã em relação à aceitação de sua personalidade, já que ele 

era estigmatizado pela escola como “aluno problema”, indicando pontos de suas 

verticalidades. Quando eles apontavam à temática, além de mostrar o início de uma 

ressignificação, ou seja, de adaptação ativa, entende-se que esse tema diz respeito também 

a outros adolescentes, dizendo de uma horizontalidade.   

Ao discutirem e estabelecerem melhor o objetivo da tarefa, os participantes 

levantaram temas voltados à temática central, citando o Centro de Valorização à Vida 

(CVV). Kléber propôs que abordássemos o Setembro Amarelo, que é o mês de prevenção 

ao suicídio. Nesse momento, foi notório que a maioria dos participantes estavam imersos 

na tarefa, uma vez que trouxeram elementos relacionados ao tema. Amanda chamou 

atenção de outros participantes que estavam distraídos, assumindo o papel de líder, porém 

alguns destes alegaram que tentaram participar, mas não foram ouvidos, destacando, assim, 

a necessidade de melhor trabalhar a comunicação no grupo.  

À medida que chegava o final da atividade, Júlia se prontificava a chamar o grupo 

para pensar as frases que foram elaboradas até então. A participante se portou como líder 

questionando os demais a pensarem o que de fato fazia sentido ou não de estar no 

acróstico. Esse movimento abriu espaço para maior discussão em conjunto. O grupo se 

mobilizou a pensar em como escrever para alguém que já está triste de uma forma que não 

deixasse a pessoa mais triste ainda. Esse movimento do grupo demonstrou um aprendizado 

em relação aos temas trabalhados anteriormente e uma preocupação de passar esse 

conhecimento à frente, caracterizado como projeto. 

Kléber sugeriu que acrescentassem imagens, mas Clara não concordou. Kauã disse 

que também achava que não deveria ter imagens. Assim como Clara, ele alegou que uma 

pessoa que visse a imagem de alguém se cortando poderia se sentir incentivada a fazer o 

mesmo. Gabriel apoiou Kauã dizendo que poderia deixar a pessoa “pior”. É relevante a 

manifestação de Gabriel nesse momento, pois indica sua implicação e envolvimento na 
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tarefa, uma vez que foram percebidos durante os encontros da Oficina movimentos que 

deram a entender a sua exclusão pelos outros membros, que o ignoravam ou não o levavam 

em consideração quando ele se manifestava, levando-o a ocupar, muitas vezes, o papel de 

bode expiatório no grupo. Dessa vez, diferentemente, o grupo escutou e acolheu sua 

opinião, possibilitando um pertencimento do participante. Outro movimento de 

aproximação foi o de Clara que, ao chamar a coordenadora, tentou lembrar seu nome, 

demonstrando uma tentativa de estabelecer um vínculo, uma vez que apresentava 

resistência com a figura de autoridade. Pode-se perceber uma mudança qualitativa na 

comunicação, pois eles demonstraram maior cooperação entre si.  

A coordenadora pontuou que, ao se tratar de prevenção, dever-se-ia valorizar a 

vida, e não a morte; ou seja, que, ao trazerem imagens, procurassem algumas de 

valorização da vida. Amanda sugeriu que trouxessem o notebook no próximo encontro da 

Oficina para procurarem as imagens juntos. Kléber também se prontificou em levar. É 

possível deduzir que, nesse movimento, o grupo saiu da tarefa para o projeto, porque 

propuseram objetivos que saíssem do aqui e agora, organizaram-se e propuseram uma 

estrutura para o próximo encontro da Oficina. 

Ao final do encontro da Oficina, a coordenadora sintetizou o que havia sido 

trabalhado no dia e apresentou a necessidade de apontar no cartaz contatos de assistência 

psicológica, como do Centro de Valorização da Vida (CVV) e do Serviço de Psicologia 

Aplicada (SPA) oferecido pelos estudantes da Psicologia na Universidade Federal da 

cidade. No decorrer da atividade, a coordenadora assumiu uma postura de não corrigir, 

mas devolver ao grupo que pensassem sobre a tarefa. 

 

5.9 Reunião com a vice-diretora 

 

Antes da ocorrência do oitavo encontro da Oficina, combinou-se uma reunião com 

a vice-diretora para tratar do caso do aluno Fernando, que havia evadido do grupo. A 

equipe da pesquisa (coordenadora e três observadoras) se reuniu com ela para discutir o 

que poderia ser feito visando à proteção de sua vida por se tratar de uma situação 

emergente.  

A vice-diretora relatou que a escola passava por momentos difíceis, uma vez que, 

no mesmo ano em que ocorria a Oficina, já havia acontecido quatro afastamentos de alunos 

com laudo médico por adoecimento psíquico. Relatou, também, que, além disso, houve 

uma tentativa de suicídio e que outra aluna havia sido internada por depressão, segundo 
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ela, “parando até de falar”. Por isso, haviam criado a campanha na escola sobre valorização 

da vida. Ela também contou de um jornal que a escola desenvolvia e que precisavam de 

uma nova equipe, inclusive para tratar do tema valorização da vida. Sendo assim, havia 

pensando em propor ao grupo se gostariam de se responsabilizar pelo jornal. A 

Coordenação achou a ideia interessante e ficou acordado que a vice-diretora compareceria 

no último encontro do grupo e convidaria os participantes para fazerem parte do jornal. 

Sobre o caso do Fernando, foi apontada a preocupação em relação ao aluno, visto 

que, através de suas falas no grupo e de algumas participantes, ele relatava ideação suicida. 

A coordenadora o havia contatado pelo WhatsApp, convidando-o para voltar para o grupo, 

mas ele não retornou. Foi pedido sigilo por parte da Direção da escola, pois a equipe da 

pesquisa havia realizado a quebra de sigilo sobre o que era tratado no grupo pela 

compreensão ética de se tratar de um dano menor em comparação à perda de uma vida. É 

importante ressaltar que essa conversa estava coerente com as determinações do Código de 

Ética Profissional do Psicólogo (2005). 

A vice-diretora relatou que, no ano de 2018, houve uma conversa com os pais em 

relação ao aluno e que existia uma dificuldade de acessar a família de Fernando. Contou, 

também, que os pais não deram retorno das atitudes tomadas após a conversa que tiveram. 

Ficou combinado que a direção iria chamar os pais para conversar depois de uma 

reunião geral, para saber como o aluno se encontrava. Seria reforçada a necessidade de 

Fernando fazer um acompanhamento psicológico. Os professores, também, seriam 

orientados a acompanhar de forma mais atenciosa o aluno em sala de aula.  

 

5.10 Oitavo encontro: valorização da vida, construindo informação (parte 2) 

 

Neste encontro da Oficina, estiveram presentes sete participantes. Neste dia, houve 

paralisação nas escolas públicas. Então, alguns participantes não compareceram e 

alegaram, em outro momento, que tiveram dúvidas se a atividade ocorreria naquele dia. Ao 

iniciar o encontro da Oficina, os participantes contaram como foi a semana. Mostraram 

frases e imagens que haviam pesquisado em casa para construir o cartaz e o panfleto. Parte 

dos integrantes continuou a construir o cartaz e outra parte iniciou a construção do 

panfleto. Combinaram de finalizar a tarefa no próximo encontro da Oficina e decidirem 

como seriam entregues os panfletos. 
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5.10.1 “Converse com um ente querido” 

 

Neste encontro da Oficina, estiveram presentes sete participantes. Observou-se que, 

pelo fato de o grupo ser menor, existiu maior produtividade por parte dos membros. Isso 

facilitou a interação, ou seja, a aproximação. Todavia, a comunicação e a cooperação ainda 

precisavam se desenvolver, já que ainda apresentavam dificuldades de se planejarem em 

conjunto, de ouvirem uns aos outros, trabalhando em muitos momentos individualmente. 

Nesse sentido, em alguns momentos, foram necessárias intervenções da coordenadora de 

modo a convidá-los a dialogarem mais sobre o trabalho. Pôde-se perceber, então, que o 

movimento dos participantes variava, ora em um trabalho em conjunto, reunidos em torno 

da tarefa comum, ora em atividades isoladas e com pouca abertura para comunicação e 

cooperação. Apesar disso, houve enorme engajamento na tarefa da construção do panfleto 

e uma implicação de todos em relação ao tema e ao cuidado com o que seria produzido. 

Esse movimento evidenciou a espiral dialética em movimento. 

O trabalho realizado no sexto encontro da Oficina em relação à pertença, em que se 

buscou desenvolver a identidade do grupo, mostrou seus efeitos neste dia. A pertinência 

ficou visível com o engajamento na tarefa a ser divulgada. A aprendizagem é o foco do 

grupo operativo e esse movimento demonstra desenvolvimento da capacidade de conviver 

em grupo, ajudando e fazendo uma tarefa que é importante para eles também.  

Para iniciar o encontro da Oficina, a coordenadora retomou o anterior, no qual 

iniciaram a confecção do acróstico para refletirem sobre a valorização da vida e a 

confecção do panfleto. Questionou os participantes em relação ao que eles estavam 

construindo e perguntou como esse material contribuiria para a prevenção do suicídio. 

Kléber respondeu que as frases “são coisas para a pessoa pensar para não chegar ao ponto 

de se matar”. A coordenadora concordou e disse que as frases poderiam ajudar as pessoas a 

pensarem diferentes opções, para que a morte ou automutilação não se tornassem 

alternativas, sendo importante a reafirmação do compromisso em se tratar sobre 

valorização da vida e autocuidado como formas para evitar o suicídio.  

De início, os participantes do grupo não se comunicavam e a coordenadora 

perguntou se queriam algum tipo de ajuda. Verônica respondeu que não era necessário. 

Clara e Júlia releram o acróstico e, em seguida, Júlia perguntou se equidade fazia sentido 

onde estava escrito. A coordenadora leu a frase e sugeriu que pensassem com mais cuidado 

como elaborariam a sentença. Kléber comentou que havia pesquisado alguns textos sobre 

valorização da vida, mas que não lembrava se havia salvado no computador. Todo esse 
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movimento dos participantes demonstrou uma dedicação à tarefa assim como o fato de 

trazerem os notebooks para a confecção do panfleto e a pesquisa que fizeram em casa 

sobre o assunto, ou seja, dando indícios de um projeto. Houve, também, preocupação de 

como seria passada a mensagem para os demais que iriam ler. Tal cuidado esteve presente 

ao longo de toda a construção do cartaz e do panfleto.  

Júlia e Verônica leram o acróstico entre elas. A coordenadora comentou que o 

trabalho deveria ser feito com todo o grupo, não em dupla, e Verônica disse que ninguém 

estava ajudando. A coordenadora salientou que deveriam, assim mesmo convidá-los à 

participação. Em outro momento durante a Oficina, novamente, a coordenadora voltou a 

pontuar a necessidade de chamar os participantes para a tarefa. Dessa forma, a 

coordenadora sugeriu que dividissem o trabalho, para que todos do grupo pudessem 

colaborar, pois era notório que alguns não estavam envolvidos ou quando se posicionavam 

não eram ouvidos. Verônica concordou e disse que Gabriel não cooperava. A 

coordenadora apontou que ele participava, porém que o grupo não o acolhia. Verônica 

pediu desculpas a ele e Clara disse que escutava quando Gabriel falava. Verônica 

discordou pontuando que, para além de não o escutar, Clara também não a escutava 

quando dava uma opinião. Esses dois momentos evidenciaram um movimento, até então 

implícito, no qual algumas participantes reivindicavam a não participação de outros, sem 

perceberem que suas posturas, muitas vezes autocráticas, não permitiam abertura para essa 

participação. É importante relembrar que o papel do coordenador é também realizar as 

interpretações, compreender o existente no grupo, interpretar para que esse conteúdo se 

torne manifesto, a fim de ser trabalhado por todos. 

A coordenadora perguntou o que mais pensaram no que tange à proteção da vida. 

Nesse momento, percebeu-se o movimento dos participantes ao problematizar o 

autocuidado não só para si, mas também para os que estivessem lendo o panfleto. Clara, 

que comentou que se deveria colocar alguma frase em relação à amizade, contribuiu com a 

frase “procure conversar com algum amigo”, ao que Kléber respondeu que talvez a pessoa 

não tenha amigos. Então, Clara sugeriu mudar a frase para “converse com algum ente 

querido”, ao que Kléber perguntou “e se o ente estiver morto?” Neste encontro da Oficina, 

Kléber assumiu uma postura crítica sobre o que estava sendo escrito no acróstico e 

apresentou uma preocupação de como esse assunto chegaria até os outros adolescentes da 

escola. Clara demonstrou uma preocupação em buscar uma rede de apoio. Essa postura 

crítica revelou um movimento em sentido à aprendizagem dentro do grupo em relação às 

temáticas.  
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Neste encontro da Oficina, destaca-se o relato de Amanda, que, durante as 

conversas na construção da tarefa, contou que sua avó havia tentado suicídio. A 

participante relatou que a avó havia se arrependido quando chegou ao hospital após a 

tentativa de suicídio, mas não resistiu e faleceu. Esse relato evidenciou a proximidade que 

a participante tinha com o tema e que ela percebia a importância de tratar o assunto. Ela já 

havia dito em outro encontro “que somente para a morte não existe solução”. Pontua-se 

que a participante, ao compartilhar uma experiência íntima com o grupo, revelou um 

movimento de pertença ao grupo, de criação de vínculos positivos que o grupo vinha 

desenvolvendo, movimentando-se em direção a uma tele positiva.  

De forma geral, neste dia, notou-se que os participantes trouxeram conteúdos que 

haviam aprendido nos encontros da Oficina anteriores. Um exemplo disso foi o comentário 

de Clara, que apontou ser fundamental lembrar que todos são diferentes, mas têm suas 

qualidades, assim como o de Júlia, que disse que a pessoa também tem que viver com seus 

defeitos.  

Em um dado momento, os participantes demonstraram dificuldade para pensar 

opções para a prevenção do suicídio, ao passo que a coordenadora os chamou para a tarefa 

pontuando para pensarem em suas próprias vidas, no que os estimulava a viver. Assim, 

esta exerceu a função de chamar para a tarefa e para a elaboração, explicitando que tais 

propostas de opções discutidas poderiam servir não somente para aqueles que lessem o 

panfleto, mas também para que eles próprios refletissem sobre suas vidas enquanto 

produziam o panfleto. 

Com o desenvolvimento dos encontros da Oficina, foi possível observar uma 

aprendizagem de alguns participantes em relação à maneira de se colocarem no grupo. 

Júlia, por exemplo, que sempre exibiu uma postura de liderança autocrática, mostrou 

movimentos no sentido de solicitar a opinião do grupo, colocando-se, aparentemente, de 

forma mais democrática. Isso ocorreu, por exemplo, na situação em que, após a escrita do 

acróstico, ela perguntou aos demais participantes, e não somente às suas amigas, se 

concordavam com as frases.  

Entretanto, Verônica demonstrou dificuldade em trabalhar em grupo, 

principalmente quando o grupo não necessariamente seguia suas opiniões e sua forma de 

liderança. A maneira como ela assumia muitas vezes a liderança, de modo autocrático, 

fazia com que os participantes buscassem sua aprovação. Um exemplo disso foi quando 

Clara terminou de escrever o acróstico e perguntou se havia ficado do jeito que Verônica 

gostava. Percebeu-se, além disso, que, ao ser questionada, a participante Verônica 
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alternava os papéis de líder e sabotadora, recusando-se a continuar na tarefa quando Clara 

disse que uma de suas sugestões não havia sido “boa”.  

Durante o processo de confecção do acróstico, a coordenadora preocupou-se com o 

conteúdo produzido, no sentido de analisar o teor do que seria transmitido a outros 

adolescentes, para garantir a coerência do material confeccionado sobre a valorização da 

vida em relação aos apontamentos da literatura. Ao final do processo, a coordenadora e a 

equipe também conferiram o que havia sido produzido até o momento dando sugestões de 

possíveis alterações e reelaboração do que foi criado.  

Ao final do encontro da Oficina, a coordenadora sugeriu que elaborassem o 

formato do panfleto, que seria impresso e entregue aos demais alunos da escola. Clara 

perguntou se iriam distribuir nas salas e alegou que não o faria. Já Verônica pontuou que 

ela e Júlia iriam entregar os panfletos. A coordenadora acolheu as preocupações dos 

participantes e esclareceu que haveria uma preparação antes da entrega. Kléber fez uma 

piada dizendo que não iriam chegar entregando e falando “você não vai se matar”. A fala 

de Kléber dá indícios de elaboração dos medos básicos e de um aprendizado em relação ao 

tema tratado. 

 

5.11 Nono encontro: valorização da vida, construindo informação (parte 3) 

 

Nesta Oficina, estiveram presentes oito participantes. Novamente, eles levaram os 

notebooks para realizarem a construção do panfleto. Os participantes, logo, deram início às 

atividades. Ao final, decidiram que usariam alguns minutos do próximo encontro da 

Oficina para terminarem o cartaz e o panfleto. Ficou combinado que no seguinte seria 

tratado o tema projeto de futuro.  

 

5.11.1 Aprendendo a trabalhar em coletivo 

 

No início do encontro da Oficina, a coordenadora pediu que os participantes 

dividissem as tarefas para agilizarem e conseguirem terminar a atividade. Este movimento 

de chamar o grupo para se organizar obteve efeitos ao longo do encontro da Oficina, já que 

o tempo gasto para entrar na tarefa foi mais breve e todos pareciam estar, de alguma forma, 

contribuindo apesar de ainda apresentarem algumas dificuldades para distribuírem as 

tarefas entre si. Verônica posicionou-se como porta-voz ao comentar que a tarefa estava se 

desenvolvendo “melhor”. A tele grupal se mostrava mais positiva, pois o grupo 
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espontaneamente não ficou apenas nos subgrupos de amizade, interagindo mais do que no 

início dos encontros da Oficina, sendo notória uma aproximação dos participantes.  

Por exemplo, no primeiro momento da atividade proposta, Kauã, Gabriel, Júlia e 

Amanda foram para a parte de trás da sala trabalhar no computador, Clara e Verônica 

ficaram escrevendo na cartolina e Kléber e Bianca procuraram no computador outras 

frases. A coordenadora e a observadora, por sua vez, também contribuíram conversando 

com os subgrupos para sanar as dúvidas. Percebeu-se o envolvimento dos participantes na 

tarefa e um trabalho coletivo, já que o grupo se propôs à discussão geral sobre o que 

estavam construindo, como no momento em que Kléber sugeriu frases para o acróstico e 

perguntou a todos se achavam que fazia sentido, e eles debateram a respeito. Em outro 

momento, Amanda e Clara conversaram sobre uma frase que não concordavam no cartaz. 

Observou-se, mais uma vez, que a aprendizagem se ampliara para além da execução da 

tarefa explícita, abrangendo novas formas de organização dos participantes.  

Ao longo dos encontros da Oficina, percebeu-se que os participantes tiveram 

dificuldades para desassociar a coordenadora do lugar de professora. Isso pode ser 

atribuído ao fato de a realização dos grupos ter se dado no contexto escolar, bem como à 

colocação de algumas regras e instruções para que o grupo pudesse funcionar e ao próprio 

papel no qual comumente a Psicologia é colocada. Nesse aspecto, foi primordial que a 

coordenadora reforçasse o seu papel. Neste dia, por exemplo, os participantes discutiram se 

a coordenadora teria ou não “cara de professora”, ao que esta respondeu que ali não estava 

desempenhando esse papel embora fosse professora em outros contextos.  

Durante a realização da tarefa, Verônica, Clara, Kléber e Bianca, juntamente com a 

coordenadora, além de trabalharem na atividade, conversavam sobre assuntos cotidianos, 

como música, atividades etc. Esse movimento de conversar sobre outros assuntos não diz 

respeito a um não engajamento na tarefa ou mesmo a uma permanência na pré-tarefa, mas 

sim a um possível fortalecimento de vínculos, pois o próprio formato da tarefa e o 

desenvolvimento do processo grupal possibilitaram essa troca.  

Foi possível observar que, apesar das trocas e da melhor distribuição na tarefa, 

alguns participantes possuíam mais voz do que outros dentro do grupo. Um exemplo disso 

foi que Kauã desenhou um balão colorido para que fosse incorporado ao panfleto. 

Verônica disse que não havia gostado. Com isso, alguns membros do grupo também não 

acolheram o desenho que Kauã havia feito. Em outro momento, foi reforçado por Kléber 

novamente a forma como a liderança autocrática de Verônica era exercida no grupo tanto 

ao tolher diretamente a fala ou sugestão de outros participantes quanto ao receber o crédito 
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por uma tarefa realizada por mais de uma pessoa. Kléber, em certo momento, elogiou o 

cartaz e disse que estava muito bom por ter sido feito por Verônica, ao que Clara 

respondeu “da Verônica e da Clara, né?” Ou seja, Clara reivindicou que também havia 

participado da confecção. Logo depois, Kléber perguntou se iam colocar o nome dos 

“autores nessa obra de arte”. A coordenadora pontuou que eles poderiam colocar o nome 

do grupo, mas também poderiam colocar seus nomes, se quisessem, ressaltando que foi um 

trabalho coletivo e todos poderiam assinar como autores. 

De forma geral, percebeu-se que o comportamento de apresentar uma postura 

crítica em relação às frases sugeridas, observado até então em alguns participantes 

específicos, neste encontro da Oficina apareceu como uma característica de todo o grupo. 

A coordenadora reforçou aos participantes que eles se encontravam mais atentos aos 

sentidos que as frases poderiam ter para quem lesse. Essa maior atenção diz de uma 

aprendizagem em relação ao que entendiam por prevenção ao suicídio e de sua relevância 

para a tarefa. 

É interessante ressaltar que, enquanto elaboravam o panfleto sobre a valorização da 

vida, os participantes continuaram se preocupando com os membros que haviam evadido 

mesmo após terem se passado alguns encontros da Oficina. Exemplo disso é que Kléber 

relembrou de Fernando e Luana por não estarem mais presentes. Verônica contou que 

Fernando fez um comentário em sala de aula e a turma o “vaiou” e ele disse a ela que já 

estava “acostumado”. A coordenadora chamou atenção para se aproximarem e fazerem 

amizade com ele, mas Amanda disse que “ele vem com ignorância”.  

Durante o processo de confecção do panfleto, apesar de assumir a responsabilidade 

por alguns processos da tarefa, Clara demonstrava não estar satisfeita com o próprio 

trabalho, exagerando na autocrítica e evidenciando o seu comportamento autodepreciativo 

relacionado à sua autoestima. Foi possível notar também que, assim como outros 

participantes, Clara admirava o que Verônica fazia assim como Verônica se manifestava de 

maneira a incentivar o desenvolvimento de autoconfiança desta e dos demais.  

Foi possível observar que o papel de liderança, ou seja, chamar os outros para a 

tarefa, circulou dentro do grupo. Amanda, por exemplo, em diferentes momentos, teve a 

iniciativa de convocar os participantes para se engajarem. Isso pode se relacionar, além do 

clima grupal em si, ao fato de que ela pôde se dedicar a uma tarefa que aparentemente lhe 

interessava utilizando o notebook. No entanto, em alguns momentos, ela se mostrou 

irritada com o grupo, alegando que eles não a ajudavam e que era impossível que a tarefa 

saísse perfeita.  
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O grupo discutiu se deveriam colocar a frase “faça algo divertido” no acróstico. 

Assim, é enfatizado pela coordenadora que eles poderiam pensar também em situações 

prazerosas a se fazer, legitimando a busca de atividades de lazer como algo que faz parte 

do autocuidado. 

Durante este encontro da Oficina, a posição de Gabriel, enquanto bode expiatório, 

voltou a se mostrar por meio de brincadeiras. Em certo momento, por exemplo, um dos 

participantes jogou pó de borracha em seu cabelo. Kauã, a pessoa com quem Gabriel tinha 

mais proximidade, tentou ajudar apesar dos protestos de Amanda, mas Gabriel acabou 

ficando nervoso com Kauã e, ao final, Gabriel riu de forma contida. Ele mostrou certa 

passividade e falta de recursos para sair desse papel.  

Ao final, o grupo revisou todas as frases criadas e foi possível perceber que as 

verticalidades predominaram menos e o funcionamento horizontal se apresentou de modo 

mais evidente, demonstrando o desenvolvimento da operatividade no grupo.  

 

5.12 Décimo encontro: projeto de futuro 

 

Estiveram presentes neste dia sete participantes. Os primeiros minutos do encontro 

da Oficina foram utilizados pelos participantes para finalizar os trabalhos que haviam sido 

produzidos ao longo dos últimos. Em um segundo momento, o tema proposto para o 

encontro da Oficina foi trabalhado. Os participantes responderam às perguntas em um 

papel e, depois, debateram entre eles. As perguntas foram: “Como eu me imagino daqui a 

dez anos?”, “Quem serão meus amigos?”, “Vou trabalhar, estudar? Onde?”, “Vou 

namorar, estar casado, solteiro?” e “O que eu faço hoje para ter o que eu quero ser daqui 

dez anos?” Ao final, foi realizado o fechamento. Ficou combinado que o panfleto seria 

impresso pela coordenadora e que, no próximo encontro da Oficina, seria discutido como 

seria a entrega nas salas de aula. Os participantes anexaram o cartaz produzido em um 

quadro de recado no pátio. 

 

5.12.1 “Como eu me imagino daqui a dez anos?”. 

 

Ao iniciar o encontro da Oficina, os participantes estavam mais silenciosos. 

Verônica disse que não precisavam ficar em silêncio e que podiam conversar. Júlia 

complementou dizendo que estavam estranhos. Kauã respondeu que estava com sono e 
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Júlia justificou seu atraso alegando que foi chamar Verônica para irem a Oficina e ela 

ainda estava dormindo, uma vez que seu celular não havia despertado.  

Clara disse que nem tinha como esquecer, porque sua mãe a acordava. Em outros 

momentos, ela havia comentado que a maior razão de sua permanência no grupo era fruto 

de um embate com a mãe, para provar que ela conseguiria seguir em uma tarefa até o fim. 

Desse modo, pode-se perceber que sua motivação no grupo estava mais relacionada à mãe, 

que inclusive a acordava todos os dias da semana, do que a ela própria. Esse fator pode, 

também, estar relacionado ao comportamento de resistência a que Clara, muitas vezes, 

recorria, direcionado tanto ao grupo quanto à figura da coordenadora. Esta relação 

conflituosa de Clara com a mãe foi, ainda, explicitada por Júlia ao dizer que nunca havia 

visto alguém que brigava tanto com a mãe quanto Clara, alegando que a mãe dela era um 

“doce”. Segundo Clara, sua mãe era “um doce de pimenta”.  

Mais uma vez, Clara Verônica e Júlia tomaram a frente da atividade. A 

coordenadora relembrou que os outros poderiam dividir as tarefas. Kauã, então, começou a 

apagar o rascunho de lápis do cartaz. A coordenadora pontuou, em diversos momentos dos 

encontros da Oficina, a importância de trabalharem juntos, cooperando uns com os outros.  

Em relação ao balão, novamente esse assunto foi questionado. Verônica perguntou 

para a coordenadora se era para colar o desenho do balão que havia sido feito por Kauã no 

cartaz. Ela apontou para o grupo, ou seja, direcionando que a pergunta deveria ser para o 

grupo, e não para a Coordenação. Verônica, assim, direcionou a pergunta ao grupo, mas já 

havia deixado claro que não o queria e o grupo decidiu também não usá-loapós debaterem 

sobre o assunto. Para além da posição autocrática da participante, destaca-se, também, a 

dificuldade de tomarem uma decisão a respeito. Isso diz, ainda, da limitação do grupo de 

se organizar coletivamente, possivelmente por vivenciarem uma educação bancária, na 

qual apenas reproduzem o que lhes é demandado sem espaço para uma construção própria, 

precisando, dessa maneira, desenvolver a comunicação e a cooperação.   

Em certo momento, Clara perguntou quem havia escolhido o nome do grupo, 

“Cresça com a gente”, e Verônica respondeu que havia sido “nós” – referindo-se a todos os 

presentes na data. A partir disso, pode-se inferir que a escolha de um nome para o grupo 

contribuiu para o desenvolvimento de um sentimento de pertença, de modo que ela, 

individualmente, se reconhecia na decisão grupal.  

A coordenadora, em dado momento, comentou com Verônica e Júlia que as tinha 

visto em uma foto do WhatsApp com o participante Fernando, que não mais estava no 

grupo. Elas contaram que estiveram juntos em um evento e participaram de uma Oficina, 
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onde tiraram a foto. A partir disso, percebeu-se que a discussão que houve no grupo para a 

construção de uma rede de apoio para Fernando aparentemente estava surtindo efeitos. 

A coordenadora, durante o encontro da Oficina, precisou pedir, algumas vezes, que 

se sentassem e que se concentrassem na tarefa, visto que estavam falando muito alto. 

Inclusive, Kauã estava usando o celular, e a coordenadora pediu que ele se lembrasse da 

regra combinada. Fez-se necessário, ao longo dos encontros da Oficina, pontuar as regras e 

resgatar combinados para o melhor andamento do grupo.  

Ao final da atividade sobre o panfleto, a coordenadora perguntou o que eles haviam 

achado do trabalho. De forma geral, os participantes pontuaram ter gostado de realizar a 

atividade, sendo apontados por Kléber alguns momentos de estresse durante a confecção 

do cartaz e por Bianca, que afirmou ser difícil escrever e depois ter que mudar o que 

haviam escrito errado. Já Verônica alegou que era difícil fazer, porque tinha que agradar 

todo mundo. Depois, disse que ninguém queria ouvir sua opinião. Júlia afirmou que nunca 

iriam agradar todo mundo e que, quando precisaram mudar as palavras que estavam 

prontas, ela achou que não precisava. Clara contou que havia sido difícil e cansativo, em 

alguns momentos, e que havia, inclusive, brigado com suas amigas por terem opiniões 

diferentes. Júlia disse que estavam com o mesmo problema na rádio da escola, porque não 

concordavam com tudo. Isso evidenciava a dificuldade que os adolescentes tinham para 

pensar num modelo de liderança democrática e, também, para realizar construções 

coletivas não só no grupo, mas também em outros ambientes.  

No que se refere ao conteúdo da atividade, a coordenadora perguntou a eles se 

havia sido difícil pensar sobre a valorização da vida. Kléber alegou que não foi uma tarefa 

difícil e Júlia respondeu que tinham tirado as frases da internet, e isso ajudou. Clara 

problematizou asseverando que era difícil colocar regras na vida das pessoas. A 

coordenadora interveio e explicou que não eram regras, mas eram caminhos possíveis para 

que as pessoas não chegassem a um extremo de atentar contra a própria vida e que, caso 

fosse necessário, a ajuda profissional seria uma alternativa. 

O grupo questionou como seria realizada a entrega do panfleto, demonstrando certa 

preocupação com esse momento, talvez motivada pela timidez. A coordenadora disse que 

isso seria combinado no grupo e perguntou quem gostaria de participar da entrega. 

Algumas pessoas manifestaram interesse levantando a mão. A coordenadora deixou claro 

que participariam apenas aqueles que se sentissem à vontade.  

Foi proposto para este encontro da Oficina, além da finalização do panfleto, uma 

nova tarefa, que tinha por objetivo que os participantes refletissem sobre seus projetos de 
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futuro. A tarefa foi bem recebida pelos participantes, que se divertiram ao conversar sobre 

as perguntas trazidas. No decorrer do encontro da Oficina, tanto a coordenadora quanto a 

observadora interagiram e responderam às perguntas e questionamentos dos participantes 

na tentativa de estabelecer vínculos com o grupo. 

Kauã pegou o gravador e “fingiu” que entrevistava a coordenadora perguntando o 

que ela achava da aula e dos alunos. Novamente, a coordenadora pontuou que ali eles não 

eram alunos, mas participantes de uma Oficina, acrescentando que também faria a 

atividade, pensando em sua vida daqui a dez anos quando estaria com 40 anos.  

Durante a atividade, percebeu-se que todos se sentiram à vontade para compartilhar 

aquilo que projetaram para seus futuros. Além disso, é interessante notar que a maioria dos 

participantes do grupo tinham perspectivas de vida e conseguiam se imaginar dali a muitos 

anos realizando desejos e projetos. É provável que participantes em situação de maior 

sofrimento psíquico apresentassem maiores dificuldades em idealizar, no futuro, situações 

diferentes do sofrimento imediato. Aqui, faz-se necessário pontuar que a participante Clara 

apresentou, em alguns momentos, resistência para pensar um projeto de futuro, 

comentando, por exemplo, que “não é muito boa em sonhar”. A participante colocou, 

também, em um dado momento, que fazia uso de medicação para ansiedade.  

Em relação à primeira pergunta, “Como eu me imagino daqui a dez anos?”, o 

participante Kauã trouxe que gostaria de ser youtuber
6
 ou das Forças Armadas caso a 

primeira opção não desse certo. A coordenadora pontuou que não precisavam ter apenas 

uma opção de vida, inclusive, pode-se ser ter mais de uma profissão ao mesmo tempo. 

Gabriel contou que gostaria de ser jogador de futebol ou das Forças Armadas. Kléber disse 

que se imaginava rico, bem-sucedido e morando fora do Brasil. Ele lamentou asituação do 

País e disse que queria ir “pra longe”. Bianca relatou que se imaginava fazendo Escola de 

Sargentos das Armas fora do Brasil, no México. Afirmou que não sabe por que, mas gosta 

muito do México. Kléber reclamou novamente da situação do País e apoiou Bianca a ir 

morar no México. Clara respondeu a Kléber que todo país tem “coisas boas e coisas ruins”. 

A coordenadora pontuou que eles poderiam também contribuir com a mudança no País, 

um exemplo era através do voto. Júlia disse que se imaginava rica e independente. 

Verônica contou que se imaginava em um apartamento chique e o descreveu. Clara falou 

que se imaginava adulta, bem-sucedida e morando sozinha.  

                                                 
6
Youtuber é um profissional autônomo que posta vídeos no Youtube e é um influenciador digital (Karhawi, 

2017). 
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Já em relação à segunda pergunta, “Quem serão seus amigos?”, Kauã trouxe que 

seriam Gabriel e outro colega de sua sala de aula. Gabriel disse que seria Kauã e mais uma 

pessoa, Lucas. Kléber falou que seria Bruna, Tamara e Samira. Bianca disse que os amigos 

do futuro seriam os mesmos. Júlia contou que, provavelmente, seria a Verônica. Verônica 

disse que seria BTS
7
. Clara respondeu que “ninguém será meu amigo” alegando que 

respondeu dessa forma, uma vez que não sabe quem serão. Sendo assim, preferia não 

dizer. Júlia comentouem relação a Clara que, quando se conheceram, tiveram uma briga, 

mas que, depois disso, reataram a amizade e são amigas até hoje. Observou-se que Clara 

apresentou resistência ao realizar a atividade e demonstrou não se sentir incluída nos 

grupos. Notou-se que a forma como ela estabelece o vínculo consigo e com as outras 

pessoas influencia em suas projeções de futuro. Já a participante Júlia, ao pontuar sobre a 

amizade dela com Clara, trouxe uma perspectiva de aprender a lidar com os conflitos, pois 

as situações são passíveis de serem resolvidas e transformadas.  

Na terceira pergunta, “Vai trabalhar, estudar, onde?”, Kauã disse que imaginava já 

ter finalizado os estudos e que gostaria de trabalhar, mas não sabia ainda com o que. Clara 

lembrou que ele havia dito que queria ser youtuber. Então, estaria trabalhando com isso. 

Gabriel contou que queria trabalhar como jogador de futebol. Kléber revelou que queria 

trabalhar como designer gráfico, mas que não queria estudar. Bianca alegou que não sabia 

se estaria trabalhando, mas gostaria de fazer faculdade de Ciências Contábeis ou 

Matemática. Júlia disse que ia trabalhar e ser paga para fazer faculdade, porque é muito 

inteligente e que estaria fora do País. Verônica relatou que gostaria de trabalhar em uma 

empresa como advogada. Clara disse que “não é muito boa em sonhar”, dizendo, 

posteriormente, que ia trabalhar como fuzileira. A coordenadora perguntou como era esse 

trabalho e ela respondeu que atirava em alguém que ameaçasse o País. Disse, também, que 

entraria para a Polícia.   

Enquanto os participantes comentavam sobre a pergunta, Gabriel contou que um 

professor disse que quem estuda em escola pública tem mais dificuldade de entrar na 

Universidade. A coordenadora clarifica que existe uma necessidade de melhorar a 

educação pública, mas que, se quisessem entrar na Universidade, para além de se 

dedicarem aos estudos, poderiam usar de seus direitos, como, por exemplo, as cotas, que 

permanecem garantidas para alunos de escolas públicas. Nota-se, aqui, a influência dos 

                                                 
7
BTS é uma boyband (banda de meninos) da Coreia do Sul, que cantam o gênero musical k-pop. Esse gênero 

apresenta uma variedade de elementos audiovisuais e um mix de outros estilos musicais, como pop, rock, jazz 

ehip hop (Bressani & Pacilio, 2019). 
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atravessamentos históricos, culturais e sociais, que influenciam no processo grupal, 

conforme é apontado por Lane (1984). Ao longo da Oficina, pôde-se notar que tais 

atravessamentos interferem nos projetos futuros dos participantes. 

Já em relação à quarta pergunta, “Estarão namorando, casados ou solteiros?”, Kauã 

disse que talvez esteja namorando. Gabriel, também, disse que talvez esteja namorando. 

Kauã brincou com Gabriel falando que já sabia com quem ele iria namorar. Kléber falou 

em tom de brincadeira que estaria iludido. Júlia disse que estará namorando “se Deus 

quiser”. Verônica pontuou que queria estar noiva. Porém, depois de pensar um pouco, 

disse que estaria namorando. Clara afirmou que estaria solteira, porque não quer namorar. 

Bianca disse que, no mínimo, ia “ficar sério”. A coordenadora perguntou qual era a 

diferença entre namorar e “ficar sério”. As meninas demonstraram interesse em responder 

ao questionamento. Já os meninos, nesse momento, se mantiveram mais em silêncio. 

Entretanto, não chegarem a um consenso no que determina um status de relacionamento. 

Observaram-se, também, diferentes vivências de relacionamento no que tange ao respeito e 

à forma de se relacionarem com a outra pessoa. A partir disso, percebeu-se a necessidade 

de trabalhar o que era entendido por eles como um relacionamento abusivo e não abusivo, 

abrangendo não só relações amorosas, mas de amizade, dentre outras.  

A quinta e última pergunta, “O que eu faço hoje para ter o que eu quero?”, foi 

respondida inicialmente por Kauã, que disse que estuda e respeita os pais. Gabriel trouxe 

que estuda e treina futebol. Kléber, Bianca, Júlia e Verônica disseram que estudam. Clara 

disse que estuda e treina. Os outros questionaram se ela treina tiro, e ela respondeu que 

treina fazendo exercícios.  

A coordenadora expôs os temas que haviam sido trazidos por eles e perguntou se 

havia preferência por algum deles para o próximo encontro da Oficina. Os temas eram: 

mudanças no corpo, relacionamentos, compreensão e responsabilidade, e sonhos. A 

participante Júlia organizou uma votação e decidiram por falar de relacionamento, indo ao 

encontro da Oficina da observação anterior sobre a necessidade de se tratar do tema.  

 

5.13 Décimo primeiro encontro: relacionamento amoroso 

 

Estiveram presentes sete participantes neste dia. Inicialmente, conversaram sobre a 

semana e entrou-se no tema realizando a técnica Brainstorming (tempestade de ideias), que 

consiste que cada participante contribua com informações ou palavras sem se preocupar 

em pensar sobre o assunto. O tema era relacionamento amoroso.  
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A partir das palavras, a Coordenação discutiu com os participantes sobre o tema 

adentrando em algumas questões relacionadas, como, por exemplo, relação abusiva e não 

abusiva, que será apresentada mais adiante. Usou-se o quadro para escrever as ideias 

apresentadas. Finalizou-se o encontro da Oficina combinando a entrega dos panfletos que 

haviam sido confeccionados e combinou-se de realizar um café colaborativo, em que cada 

um traria um lanche para o encerramento da Oficina.  

 

5.13.1 “Amor é a base do relacionamento” 

 

Neste dia, a coordenadora teve um imprevisto e não conseguiu comparecer à 

reunião. Para não afetar o andamento das atividades, optou-se pelas observadoras 

assumirem o papel de Coordenação, mantendo-se uma delas na observação. É importante 

destacar que, durante a análise deste encontro da Oficina, as observadoras que assumiram 

neste dia o papel de Coordenação serão reportadas como coordenadoras.  

Ao iniciar a atividade, informou-se ao grupo que a coordenadora-pesquisadora 

havia tido um imprevisto e não conseguiu chegar a tempo para a atividade, mas que o 

encontro da Oficina seria realizado. Alguns dos participantes comentaram: “que triste”. 

Esse comentário diz de um vínculo já estabelecido com a coordenadora. 

Uma das coordenadoras explicou que o encontro da Oficina teria o tema que eles 

pediram; ou seja, relacionamento. Ela perguntou aos participantes o que eles achavam que 

era um relacionamento de modo que trouxeram uma série de aspectos: sofrimento, amor, 

confiança, ciúmes e compromisso dentre outros. Escreveram-se no quadro as palavras 

levantadas e buscou-se, por meio delas, questionar o que eles compreendiam como um 

relacionamento não abusivo.  

Duas das participantes relataram já terem tido relacionamentos. No entanto, muitas 

vezes, as falas que emergiram no grupo pareciam refletir uma visão ainda platônica e 

fantasiosa. Isso se exemplifica na fala de Júlia, que conta que, diante da chegada de um 

menino novato e bonito na escola, disse ter sofrido imaginando se ele gostaria ou não dela. 

Em outros momentos, Júlia e outras meninas do grupo mostraram a foto do irmão da 

participante Clara, comentando e rindo o quanto ele era bonito. 

Em relação aos outros tópicos levantados, Kléber disse que o amor era a base do 

relacionamento e pediu para que a coordenadora escrevesse a palavra amor no quadro. 

Além disso, apontou que o fundamental em um relacionamento não abusivo seria a 

“confiança”.  
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Algumas das falas trazidas pareciam refletir uma visão dos relacionamentos como 

problemáticos e conflituosos. Em certo momento, por exemplo, os participantes discutiram 

sobre ciúmes, e Verônica afirmou que gostava de “provocar” ciúmes nas pessoas com 

quem se relacionava mesmo sabendo que isso não era positivo. Verônica disse, ainda, 

sobre um relacionamento de Júlia, em que o menino a xingava e batia em seu rosto. 

Verônica contou que havia rasgado a blusa dele e jogado na água. Apesar dessas falas e 

vivências conflitivas, eles pareciam reconhecer algumas características de relacionamentos 

abusivos, trazendo, por exemplo, que nestes, muitas vezes, a convivência era exagerada e 

que se baseavam em mentiras. 

Uma das coordenadoras perguntou sobre o amor, que haviam dito ser a base. 

Verônica disse que achava que não era a base. A outra coordenadora perguntou, então, o 

que era, e a participante disse, rindo, que não falaria. Disse que concordava que a base do 

relacionamento era o amor, mas que muitos acreditavam ser “uma outra coisa”, novamente 

rindo e dando a entender que estava falando sobre sexo. Todos concordaram, mas ninguém 

falou abertamente sobre o tema, demonstrando que essa temática ainda se apresentava 

como tabu.  

Em certo momento, os participantes trouxeram falas sobre brigas. Verônica disse 

que achava que brigas, às vezes, eram saudáveis. Uma das coordenadoras perguntou se 

havia diferença entre briga e diálogo, o que levantou uma nova discussão, chegando-se à 

conclusão de que a diferença entre os dois tipos de relacionamento – abusivo ou não – era 

que no primeiro havia sofrimento. 

O grupo retomou o tema da autoestima. Assim, a coordenadora perguntou se o 

relacionamento afetava a autoestima, e vice-versa; ou seja, se a autoestima afetava o 

relacionamento. A princípio, eles mostraram dificuldades para identificar essa influência, 

mas, posteriormente, verbalizaram sobre a importância de terem seu valor reconhecido.   

As coordenadoras trouxeram, ao longo do encontro da Oficina, que o 

relacionamento, abusivo ou não, não se tratava apenas de relações amorosas. Assim, 

mesmo aqueles participantes que não haviam passado por relacionamentos amorosos, 

foram convidados a refletir sobre como se relacionavam com os outros, como, por 

exemplo, seus pares, amigos, irmãos e familiares. Dessa maneira, poderiam buscar a 

construção de relações que não fossem abusivas, consequentemente, trabalhando seu 

autocuidado e autonomia.   

A partir da fala de uma das participantes, uma das coordenadoras questionou sobre 

a beleza, se achavam que era um ponto crucial no relacionamento. Kléber disse que era 
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importante no relacionamento abusivo, porque era preciso olhar o caráter da pessoa: 

“muitas vezes, a pessoa era bonita e fazia besteira”. Verônica concordou e disse que a 

beleza era imprescindível somente em relações abusivas. Kléber disse que não adiantava a 

pessoa ser bonita e não saber escrever. Clara comentou que ela nem é bonita, nem sabe 

escrever. Já Verônica alegou sobre si que é bonita e sabe escrever. A coordenadora 

apontou a contradição na fala dos participantes que trouxeram que a beleza, muitas vezes, 

estava interligada a relacionamentos abusivos, porque a pessoa bonita “se achava e fazia 

coisas erradas”, porém que haviam dito também que a beleza importava. Mais uma vez, 

Clara e Verônica apresentaram em suas falas suas autoestimas contrastantes uma com 

relação à outra.  

É interessante ressaltar que, quando convidados pela coordenadora a refletirem 

sobre o que achavam que seria o relacionamento ideal, muitos trouxeram o relacionamento 

dos pais, seja como inspiração, seja como exemplo de relacionamento não abusivo. 

Verônica, por exemplo, citou o relacionamento dos pais como “relacionamento ideal”. 

Disse que os pais brigavam às vezes, mas que, no geral, havia muito companheirismo entre 

eles. Clara disse que o de seus pais também, porque eles sabiam relevar “as coisas” um do 

outro. Por outro lado, Gabriel havia dito que achava que o relacionamento de seus pais não 

era saudável. Ao ser perguntado sobre isso, trouxe que os pais brigavam muito, mesmo 

depois de estarem separados, e disse que não gostava de seu pai. Apesar de terem trazido 

essas vivências, quando a coordenadora perguntou se o relacionamento dos pais afetava a 

forma como viam as relações interpessoais, os participantes se mostraram confusos, pois, 

embora trouxessem essas influências, pareciam não fazer a associação entre elas e seus 

próprios modos de perceber os relacionamentos. Em outros momentos, esta dificuldade de 

compreenderem perguntas e interpretações mais abstratas também apareceu, fazendo com 

que as coordenadoras precisassem adaptar a linguagem, dar exemplos ou, por vezes, 

perceber que aquela intervenção ou interpretação poderia não fazer sentido no momento. 

Depois de adaptar a pergunta, os participantes disseram que afeta positivamente.  

Uma das coordenadoras trouxe o que Gabriel havia dito, e perguntou se ele achava 

que ele faria diferente quando fosse ter um relacionamento. Ele disse que achava que não 

influenciava. Amanda colaborou na interpretação dizendo que, pela fala de Gabriel, era 

possível ver que ele faria diferente. Nesse momento, eles conseguiram, para além de trazer 

suas verticalidades, contribuir com as falas uns dos outros, o que diz de uma melhora na 

comunicação, cooperação e vínculos.  
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A coordenadora fez uma síntese do encontro da Oficina perguntando, então, o que 

era a base de um relacionamento. Eles trouxeram: “confiança” e “amor”. A coordenadora, 

então, retomou o “respeito”, que havia sido trazido no começo perguntando se eles 

achavam que isso era importante, e eles disseram que sim.  

Ao final do encontro da Oficina, discutiu-se a respeito da entrega do panfleto. 

Nesse momento, duas das participantes, Júlia e Verônica, se dispersaram e conversavam 

entre si de modo que Amanda foi até elas e tentou separá-las “à força”, ao que Júlia disse 

que não poderia obrigá-la. As coordenadoras pediram que se sentassem e não utilizassem a 

violência. Foi possível observar que algumas participantes assumiram um papel de 

liderança, conseguindo perceber a necessidade de se centrar na tarefa, apesar de, por vezes, 

utilizarem-se da violência ou da autoridade para exercer tal papel. 

Percebeu-se, então, que a comunicação no grupo oscilou entre os encontros da 

Oficina, caminhando para um aprimoramento. Para o modelo da espiral dialética 

desenvolvido por Pichon-Rivière (1998), essas oscilações e variações são naturais e dizem 

de um movimento espiral do grupo em relação aos vetores de análise do cone invertido.  

Outro fato que ocorreu nesse dia diz respeito à postura de Clara, que usou o celular, 

e Verônica disse que a coordenadora havia dito que não podia. Clara respondeu que ela 

não estava presente. Portanto, poderia usar. Dessa forma, é perceptível que, para Clara, a 

regra estava associada à coordenadora, e não aos combinados com o grupo, demonstrando 

dificuldade em lidar com regras e o estabelecimento de um vínculo com a coordenadora, 

que era uma figura de autoridade para ela.     

Em relação ao combinado acerca da entrega dos panfletos, os participantes 

decidiram entregar nas salas de aula apresentando o grupo e qual a proposta do panfleto. 

Alguns dos participantes se mostraram nervosos diante da possibilidade de falar na frente 

dos colegas, mesmo sendo nas próprias salas, e optaram por fazer um ensaio com as 

coordenadoras de como apresentariam. Nesse momento, as coordenadoras pontuaram com 

os participantes algumas dicas do que falar, incentivando que se organizassem em grupo. 

Por fim, decidiram que eles entregariam em suas respectivas salas, mas que todos 

acompanhariam o momento da entrega. Todavia, não houve um consenso sobre o que fazer 

em relação à turma de Gabriel, uma vez que ele era o único representante de sua turma na 

Oficina. Ele disse não se sentir confortável para falar na sala, e os outros participantes 

também se apresentaram receosos. Nesse sentido, as coordenadoras reforçaram que 

estariam disponíveis no momento da entrega e ao lado dos participantes em todas as 
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turmas, podendo, inclusive, ajudá-los caso necessário. Todos concordaram, então, de fazer 

dessa forma. 

A entrega dos panfletos foi realizada pelos participantes durante o turno da tarde, 

horário em que ocorriam suas aulas. Eles se mostraram muito animados com a entrega, 

mas ainda nervosos por falar na frente dos colegas de sala de aula. Mesmo nervosos, todos 

fizeram questão de estar presentes no momento da entrega entrando juntos nas salas. No 

momento de apresentar o grupo e o panfleto, tiveram algumas dificuldades, no que as 

coordenadoras auxiliaram em sua fala. Após o término da entrega nas salas, os 

participantes ficaram com o restante dos panfletos e se responsabilizaram por distribuí-los 

nos murais da escola em pontos que achassem importantes e de fácil acesso aos demais 

colegas. 

 

5.14 Décimo segundo encontro: fechamento dos encontros da Oficina 

 

No último encontro da Oficina, estiveram presentes sete participantes. Eles 

relataram como foi a entrega dos panfletos. No segundo momento, foi entregue a eles a 

carta que escreveram no primeiro dia. Eles a abriram e responderam a ela redigindo sobre 

como foram os encontros da Oficina para eles. Depois, escreveram em um papel de forma 

anônima o que mais gostaram nos encontros da Oficina e o que não gostaram colocando 

sugestões para uma próxima intervenção. Para finalizar, realizou-se uma técnica de grupo, 

nomeada “Cartão de grupo”, baseada em uma técnica extraída de Afonso (2010). A técnica 

consistiu na atividade de cada participante, usando de um cartão em branco e papel, 

escreveruma frase positiva para o colega. O cartão de um dos participantes iria passar por 

todos os colegas do grupo de forma circular. Sendo assim, cada qual iria escrever no cartão 

do outro uma mensagem positiva. Ao final, esse cartão foi entregue para seu dono. Leu-se 

uma carta em agradecimento pela participação e finalizou-se com um café colaborativo.  

 

5.14.1 O grupo não acaba aqui: possibilidades de um jornal 

 

A coordenadora iniciou a atividade do dia perguntando como havia sido o último 

encontro da Oficina. Kléber brincou pedindo para que Clara falasse como foi e ela contou 

que havia sido muito bom. Kléber agiu como porta-voz quando, ao provocar que Clara 

justificasse o porquê gostou do último encontro da Oficina, justamente o dia em que a 

coordenadora não estava presente, denunciou algo que estava latente no processo grupal, 
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no que diz respeito à resistência da participante em relação à coordenadora e ao papel de 

autoridade que esta exercia. Kléber, durante todo o processo grupal, assumiu, por diversas 

vezes, o papel de porta-voz.   

A coordenadora perguntou sobre o que eles haviam conversado e Kléber respondeu 

que sobre namoro. Verônica contou que sobre relacionamento, mas não somente namoro. 

Sendo assim, Clara concordou com a participante acrescentando que poderia ser sobre 

casamento também. A coordenadora indagou o que haviam elaborado em relação ao último 

encontro da Oficina. Júlia contou que se concluiu que o amor era a base de tudo e 

comentou que usou do que aprendeu no grupo para ajudar um amigo que estava em um 

“relacionamento sem amor”. É interessante que o aprendizado construído no grupo foi 

expandido para fora das relações grupais.   

A coordenadora perguntou como havia sido a entrega dos panfletos. Eles 

comentaram “que foi vergonha atrás de vergonha”. Kléber comentou que Verônica ficou 

com vergonha de falar. Ela se defendeu dizendo que eles a pressionaram e, assim, não 

conseguiu falar. 

Verônica retomou que tinha muita gente no primeiro dia e ficaram poucos. A 

participante agiu assim como porta-voz ao evidenciar uma grande evasão dos participantes 

ao longo dos encontros da Oficina. No processo grupal, é esperado que alguns 

participantes evadam, uma vez que estes vão encontrando ou não um pertencimento no que 

é trabalhado no grupo.  

A coordenadora pediu para que eles escrevessem uma resposta para a carta que 

haviam escrito no primeiro encontro da Oficina contando se as expectativas esperadas 

foram cumpridas. A coordenadora propôs para Gabriel, que não estava no primeiro dia, 

que escrevesse sobre o que ele pensava que seriam os encontros da Oficina antes e o que 

passou a pensar depois que elas haviam sido concluídas.  

Clara comentou que não sabia o que escrever e a coordenadora disse que poderiam 

ser sinceros, relatando o que gostaram, o que não gostaram, pois esse relato era importante 

para avaliarem a Oficina. Kauã perguntou se teria de ler na frente de todos. A 

coordenadora afirmou que somente se fosse seu desejo, e ele alegou que não gostaria de 

ler. Perguntaram, também, se deveriam assinar a carta. A coordenadora disse que seria 

importante assinar. Entretanto, em relação às sugestões, poderiam ser anônimas. Kléber 

comentou que, se tivesse Oficina no próximo ano, ele gostaria de participar.  

Os participantes comentaram de forma geral suas respostas para as cartas 

(APÊNDICE A). É crucial ressaltar que nem todos fizeram a resposta, pois evadiram da 
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Oficina antes da sua conclusão, ou uma exceção, como o caso de Amanda, que não esteve 

presente no último dia.  

Em relação às cartas, é interessante pontuar que as expectativas dos participantes 

sobre os encontros da Oficina disseram do engajamento deles. Por exemplo, aqueles que 

apresentaram expectativas, as quais a Oficina não tinha como foco, acabaram por evadir. 

Luana, por exemplo, evidenciou em sua carta que apresentava uma demanda com foco 

terapêutico, de lidar com aspectos emocionais e psicológicos individuais. Essa expectativa 

ficava clara no modo como ela se inseria no grupo, pois trouxe conteúdos densos e 

individuais, que diziam respeito à sua verticalidade.  

Alguns participantes, como Rafael, Luana e Fernando, apresentaram como 

expectativas trabalhar pontos muito pessoais. Todavia, quando esses pontos foram 

levantados no grupo, tornaram-se ansiogênicos, com os quais eles não conseguiram lidar e 

evadiram do grupo. Já alguns participantes trouxeram as expectativas de ajudar uns aos 

outros e dividir experiências sobre a adolescência. Em relação a esse ponto, eles afirmaram 

em suas repostas que esse objetivo foi contemplado.  

Ao finalizar as respostas das cartas, a coordenadora distribuiu papéis aos 

participantes, para que pudessem escrever anonimamente alguns feedbacks em relação à 

Oficina, salientando que registrassem dicas que pudessem ajudar em uma próxima 

oportunidade. Kauã respondeu que “não deveria mudar nada”. A coordenadora retomou 

que eles estão participando de uma pesquisa, ajudando a construir um protótipo de uma 

forma de intervenção. Então, as sugestões seriam para que o próximo seja melhor. Tais 

feedbacks encontram-se em anexo no APÊNDICE B.  

Em relação aos feedbacks apresentados, houve posições controversas sobre as 

regras estabelecidas no grupo. Alguns participantes demonstraram dificuldades, em 

determinados momentos, em lidar com as regras combinadas, outros pontuaram ao final a 

necessidade de maior imposição e cobrança da coordenadora em relação ao seu 

cumprimento. Ao mesmo tempo em que existiam regras para melhor funcionamento do 

grupo, elas também eram flexíveis e podiam ser modificadas de acordo com a necessidade. 

Exemplo disso foi o caso de não poder usar celular durante os encontros da Oficina, 

autorizado quando precisaram pesquisar frases para o acróstico, assim como a mudança do 

mínimo de faltas, que deixou de ser duas, ficando aberta a discussão com a Coordenação 

caso necessitassem faltar mais vezes.  
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Os participantes trouxeram, também, uma demanda para que as atividades fossem 

mais lúdicas. A partir disso, pode-se pensar formas de utilizar meios lúdicos como 

ferramentas para o trabalho. 

Após a escrita dos feedbacks, a coordenadora entregou aos participantes um bilhete 

a ser entregue aos seus responsáveis, que disponibilizava um horário para que eles 

tivessem um retorno em relação aos encontros da Oficina e tirassem eventuais dúvidas, 

deixando, também, o contato telefônico da pesquisadora. Porém, nesse horário, não 

compareceu responsável algum. Entretanto, não se sabe se houve uma falha na 

comunicação com eles ou se, de fato, não houve procura, dado que foi comunicado à 

observadora que alguns deles haviam comparecido à escola em outro dia.  

Para finalizar a Oficina, foi entregue uma carta de agradecimento para todos junto 

com bombons. A coordenadora entregou e abraçou os participantes e depois leu a carta 

com todos. Ao final, foi realizado um lanche coletivo. 

A vice-diretora usou do espaço para fazer o convite ao grupo para que 

compusessem o jornal da escola. Os participantes se mostraram interessados e passaram 

uma lista com nomes e telefones para entregar à vice-diretora. É importante salientar que o 

grupo se mostrou interessado em continuar e manter o funcionamento grupal direcionado 

para uma nova tarefa. O jornal demandaria do grupo aprendizados que obtiveram nos 

encontros da Oficina como valorização da vida, autocuidado, autonomia e projeto de 

futuro, podendo, assim, ser uma possibilidade de multiplicá-los para toda a escola. A 

coordenadora se prontificou em ajudá-los informalmente quando tivessem alguma dúvida 

em relação ao tema. Ressalta-se, ainda, a construção de um projeto.  
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6 DISCUSSÃO 

 

Durante os encontros da Oficina, notou-se que os participantes eram atravessados 

por realidades socioeconômicas diferentes, como, por exemplo, o participante Rafael, que 

chegou atrasado nos encontros da Oficina, pois estava na aula particular de inglês, 

enquanto a participante Verônica relatava que, antes de ir para Oficina, havia uma rotina 

de limpar a casa, assim como Kauã acordava às quatro horas da manhã para limpar a casa e 

trabalhar com o pai. Os participantes apresentaram, também, características étnicas 

distintas, já que o grupo era composto por negros, pardos e brancos (não autodeclarados). 

Apontamentos da Unicef (2011) corroboram o cenário percebido no grupo, uma 

vez que apresenta os adolescentes brasileiros com diferentes características em relação às 

suas etnias, culturas e aspectos sociais e econômicos. Salienta-se que, aparentemente, o 

fator socioeconômico demonstrou ser um ponto determinante na forma como eles se 

engajaram no processo: a maioria dos participantes que apresentaram maiores dificuldades 

econômicas também foram os que mais demonstraram interesse em participar e 

permanecer no processo grupal. Infere-se que os participantes de classe popular, por não 

terem acesso a tais recursos com tanta facilidade, estariam mais motivados a participar dos 

encontros da Oficina por este ser um espaço de troca de experiências e elaborações ao qual 

não costumam ter acesso. Dessa forma, sugere-se que, em uma próxima pesquisa, tais 

aspectos sejam observados com mais critério. Propõe-se, por exemplo, a aplicação de um 

questionário socioeconômico antes da realização da Oficina para melhor compreender o 

contexto dos participantes.  

Ressalta-se que a escola frequentada por esses alunos é uma escola de referência na 

cidade. Encontra-se em um bairro de classe média do município, bem localizado com 

relação ao centro da cidade. Entretanto, por ser uma escola pública, existe uma diversidade 

de alunos que a frequentam tanto no quesito econômico como étnico, social e cultural. 

Notou-se, também, que, a princípio, as realidades diferentes desses participantes 

dificultaram a identificação entre eles. Todavia, ao longo dos encontros da Oficina, essa 

heterogeneidade, termo usado por Pichon-Rivière (1998), possibilitou a produtividade do 

grupo. Tal pluralidade de experiências pode enriquecer a relação grupal trazendo outras 

saídas e outras possibilidades de ser. Um exemplo disso foi a resposta da carta de 

Verônica, que alegou ter aprendido sobre outras realidades, uma vez que acreditava que 

todos viviam como ela. Do mesmo modo como quando Júlia e Verônica, ao elogiarem 
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aspectos no corpo de Bianca, mostraram aspectos positivos que esta não percebia em si, 

colaborando para a construção de uma autoimagem mais positiva.  

Pode-se destacar, também, a forma com que os participantes lidaram com sua 

própria adolescência. Ferreira et al. (2010) apontaram que o desenvolvimento psicossocial 

dos adolescentes não é universal e a adolescência não é, obrigatoriamente, uma fase difícil. 

Um exemplo disso é a participante Verônica, que, ao longo da Oficina, apresentou maior 

facilidade e recursos para lidar com a fase da adolescência, demonstrando ter uma 

autoestima elevada e uma relação satisfatória com sua família, como também contou que 

faz uso da escrita como forma de aliviar e elaborar seus sentimentos. Em contrapartida, 

Luana apontou, diversas vezes, suas dificuldades emocionais, com demandas terapêuticas, 

como é o caso do Transtorno de Tricotilomania.  

Outro ponto relevante a se tratar é que, ao longo dos encontros da Oficina, 

emergiram questões dos participantes de caráter terapêutico, que, no formato de grupo 

operativo, podem ser difíceis de serem trabalhadas, já que o foco central, ou seja, a tarefa 

proposta é a aprendizagem. Obviamente, tal aprendizagem também possui um cunho 

terapêutico, uma vez que gera quebra de estereótipos, isto é, adaptações ativas à realidade 

(Pichon-Rivière, 1998). Porém, o grupo terapêutico em si tem a cura como tarefa. Ou seja, 

a cura é o foco do grupo (Berstein, 1996). Por isso, faz-se importante um espaço à parte 

para acolhimento terapêutico. A equipe de Coordenação visou a suprir essa necessidade 

oferecendo uma escuta breve após os encontros da Oficina em que emergiram questões de 

caráter terapêutico. Apresentaram-se, também, possíveis serviços de atendimento 

terapêutico oferecidos na cidade. Todavia, os participantes não procuraram a Coordenação 

com essa finalidade. 

Um fator limitante que se pode apontar seria o espaço para realizar essa escuta, já 

que, para conseguir disponibilidade de sala na escola, havia um procedimento burocrático 

de reservas e esperas. Já em relação aos serviços externos, havia uma dificuldade de 

acesso, visto que existiam filas de espera que não atendiam à demanda de forma imediata. 

Portanto, propõe-se que, para novas intervenções, haja espaços para encaminhar os sujeitos 

que necessitem desse acompanhamento terapêutico de forma mais célere.  

Merece destaque o aparecimento da demanda sobre o suicídio de maneira explícita 

no grupo. O participante Fernando, que apresentava ideações suicidas, relatadas pelos 

colegas e Direção, abordou o suicídio como alternativa para a participante Júlia ao 

refletirem sobre formas de lidar com seus conflitos familiares. Moreira e Bastos (2015) 

apontam que alguns fatores preditores para o suicídio devem ser levados em consideração 
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na adolescência, como solidão, tristeza, depressão, ansiedade e pouca comunicação com os 

pais. O participante Fernando, em seus relatos durante os poucos encontros da Oficina que 

participou, parece que apresentou tais fatores preditores. Comentou, várias vezes no grupo, 

que não tinha boa comunicação com os pais, que eram separados, e que gostaria que eles o 

ouvissem. Aparentemente, demonstrou ter poucos amigos e se isolava durante o grupo. 

Após a saída de Fernando da Oficina, foi discutido com o grupo para se aproximarem dele 

na escola como forma de ajudá-lo. Contudo, algumas participantes alegaram que, 

normalmente, ele não permitia o contato quando tentavam e relataram que, na sua 

percepção, sofria bullying 
8
 na sala de aula.  

A equipe de Coordenação acessou a Direção da escola como forma de buscar 

proteger o ex-participante. É preciso frisar em relação à quebra de sigilo, tendo sido 

debatida entre a equipe de Coordenação e com o orientador da pesquisa a melhor forma de 

se realizá-la. Havia uma preocupação em expor o ex-participante. Todos os procedimentos 

foram realizados de acordo com o Código de Ética do Psicólogo (2005). Em relação ao 

sigilo do profissional de Psicologia, destaca-se no Artigo 9º: “É dever do psicólogo 

respeitar o sigilo profissional, a fim de proteger, por meio da confidencialidade, a 

intimidade das pessoas, grupos ou organizações, a que tenha acesso no exercício 

profissional”. No entanto, o Artigo 10 respaldou a quebra de sigilo por parte da 

Coordenação:  

 

Nas situações em que se configure conflito entre as exigências 

decorrentes do disposto no Art. 9º e as afirmações dos princípios 

fundamentais deste Código, excetuando-se os casos previstos em 

lei, o psicólogo poderá decidir pela quebra de sigilo, baseando sua 

decisão na busca do menor prejuízo. 

 

Compreendeu-se que o menor prejuízo seria relatar a situação do participante à 

Direção da escola. Entretanto, tal situação foi inesperada pela equipe de Coordenação, uma 

vez que não haviam refletido que algo assim pudesse ocorrer durante os encontros da 

Oficina. Por isso, ao realizar esse tipo de intervenção, faz-se importante disponibilizar uma 

equipe que discuta e analise a melhor forma de proceder em relação aos encontros da 

Oficina e o que possa vir derivar dela. A pesquisa contou com uma coordenadora com 

formação em Psicologia e três observadoras com formação em Psicologia, que realizaram 

tais discussões. Para Giozza e Rosa (2012), tanto o trabalho do coordenador quanto do 

                                                 
8
Bullying é um fenômeno que apresenta aspetos relacionados a práticas de atos de violência física e/ou 

verbal, que acontecem repetidas vezes de forma intencional contra uma ou mais pessoas (Lopes, 2005). 
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observador contribuem para compreender as falas dos participantes e interpretar o que está 

implícito, assim como Pichon-Rivière (1998) afirma que é papel do coordenador 

compreender o existente, interpretar e, dessa forma, emergirem as questões do grupo. 

Sendo assim, analisar o material que surge durante o processo é de extrema importância 

para se entender como lidar com as situações que emergem.  

Observou-se, também, que o tema “drogas” não apareceu de forma explícita como 

demanda a ser trabalhada dentro desse grupo, como aconteceu com o tema 

suicídio.Todavia, não significa que esse tema não esteja presente na vida dos adolescentes 

de alguma forma, ou que não se fará presente em outro momento, visto que o uso abusivo 

de álcool e outras drogas se encontra como um dos contextos mais preocupantes que 

vulnerabilizam os adolescentes brasileiros (Grillo et al., 2012).  

Ao se tratar de redução de vulnerabilidade, pressupõe-se que a intervenção deve ser 

realizada antes que a situação-problema se apresente. Isto é, no caso do tema sobre drogas, 

é necessário buscar trabalhar elementos que irão prevenir o uso abusivo de álcool de outras 

drogas antes mesmo de os adolescentes fazerem o primeiro uso ou até mesmo ter contato 

com seu consumo (Andrade, 2002). Sendo assim, mesmo que o tema não tenha aparecido 

explicitamente no grupo, é possível supor que houve prevenção, ou seja, redução de 

vulnerabilidade de forma global. O fato de o tema não ter emergido no grupo, como foi o 

caso do tema suicídio, não significa que os adolescentes não estão expostos aos riscos, isto 

é, vulneráveis ao uso abusivo de álcool e outras drogas, já que a literatura aponta que no 

Brasil um dos principais temas que vulnerabilizamos adolescentes é o uso abusivo de 

álcool e outras drogas (WHO, 2017; Grillo et al., 2012). Além disso, destaca-se que o uso 

abusivo de álcool é um dos principais fatores de risco para adolescentes de 15 aos 19 anos 

(WHO, 2017). Portanto, ao se trabalhar redução de vulnerabilidade/prevenção, deve-se 

acessar esse público antes que ocorra o uso abusivo. Faz-se importante pontuar, também, 

que, para se trabalhar a prevenção do uso abusivo de álcool e outras drogas, não é 

imprescindível abordar-se a temática diretamente. Não se recomenda falar diretamente 

sobre o assunto para que não haja efeitos iatrogênicos (Sanchez et al., 2018). Em suma, ao 

se trabalhar autocuidado, autonomia e projeto de futuro e estimular uma visão crítica por 

parte dos adolescentes, já se faz prevenção; nesse caso, redução de vulnerabilidade (Neil & 

Silveira, 2008).  

 A Oficina propiciou um espaço para se trabalharem questões relacionadas ao 

bullying. Um exemplo disso é o relato de Kauã, que, na resposta de sua carta, apontou que 

a Oficina contribuiu para aprender a lidar com o bullying que sofria. Barbosa et al. (2016) 
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pontuam que os adolescentes que apresentam baixa autoestima possuem dificuldades de 

interação grupal, por isso aumentam-se as chances de sofrerem com o bullying. Dessa 

forma, ao se trabalhar autoestima e, também, autonomia e autocuidado, produzem-se 

mecanismos para que o participante aprenda (no sentido pichoniano de “aprendizagem”) a 

se proteger do bullying. Além disso, vale salientar que o suicídio, de acordo com Calboet 

al. (2009), acontece frequentemente nos adolescentes por não conseguirem lidar com as 

pressões do bullying. Portanto, a Oficina, ao colaborar para formas de aprender a lidar com 

o fenômeno, consequentemente, produz uma reflexão em torno da redução de 

vulnerabilidade para o suicídio. 

Ao longo dos encontros da Oficina, houve grande evasão dos participantes. No 

processo grupal, há um movimento esperado de que alguns membros desistam ao longo 

dos encontros da Oficina, uma vez que estes vão encontrando ou não um pertencimento no 

que é trabalhado no grupo (Afonso, 2002). Diante disso, refletiu-se sobre a necessidade de 

se dedicar um tempo maior para consolidar e fortalecer vetores como o sentimento de 

pertença e a comunicação grupal de modo a criar condições para que os medos básicos 

sejam elaborados. Para isso, sugere-se, também, que Oficinas em Dinâmica de Grupo para 

Redução de Vulnerabilidade para o público adolescente ocorram com maior quantidade de 

encontros da Oficina, a fim de que seja possível adentrar progressivamente em temas 

ansiogênicos, como é sugerido por Afonso (2002), iniciando-se com temas menos 

ansiogênicos para os mais ansiogênicos.  

A escola onde foram realizados os encontros da Oficina demonstrou-se receptiva 

com a pesquisa. Acredita-se que essa abertura ocorreu pelo fato de o trabalho com a 

temática ser uma demanda da instituição e por se realizar um trabalho que não onerou 

financeiramente a escola. Todavia, destaca-se que a Oficina ocorreu no espaço da escola, 

mas não houve interação com professores e demais funcionários a não ser com a Direção. 

Também, não foram utilizados recursos disponíveis da escola a não ser a sala 

disponibilizada para os encontros da Oficina. Os demais materiais usados foram de 

responsabilidade da coordenadora-pesquisadora. O fato de a Oficina ter acontecido em 

contraturno, ainda, colaborou para que não fossem utilizados horários de alguns 

professores. Isso, também, favoreceu para que os assuntos tratados durante a Oficina não 

sofressem interferências de outros profissionais da instituição. A literatura aponta que a 

escola tem mostrado dificuldades em lidar com os problemas da sociedade, principalmente 

no que se refere a temas considerados tabus, como é o caso do suicídio ou do uso abusivo 

de álcool e outras drogas (Soares & Jacobi,2000). Porém, nesse contexto, acredita-se que a 
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escola não demonstrou dificuldades com o tema por não ter se envolvido diretamente na 

construção da Oficina para além de apresentar a demanda. 

Um ponto que merece destaque é a forma como os participantes perceberam o 

papel da coordenadora/psicóloga ao longo da Oficina, sendo que, diversas vezes, foi 

chamada de “professora”. É fundamental destacar que houve um enfoque clínico e 

remediativo pela Psicologia durante anos dentro do contexto escolar, com a atuação desse 

profissional centrada na solução de problemas (Patto, 1997). Tal ação pode contribuir para 

esse olhar dos participantes; ou seja, uma dificuldade de reconhecer outras formas de 

atuação do psicólogo desvinculado do enfoque clínico.  

Valle (2003) aponta a necessidade de o profissional de Psicologia mudar seu foco 

de atuação nesse contexto, centrando-se em ações preventivas e, também, na promoção de 

saúde. O desenvolvimento dessa Oficina possui justamente esse caráter, buscando-se, 

assim, a redução de vulnerabilidade do público adolescente. 

A Oficina em Dinâmica de Grupo se apresenta como uma estratégia possível para 

colaborar com a diminuição da vulnerabilidade do público adolescente, mas não 

necessariamente tira esse público da total vulnerabilidade. De acordo com a Secretaria 

Nacional de Políticas sobre Drogas (Brasil, 2014), as vulnerabilidades podem estar 

associadas a grupos mais suscetíveis como faixas etárias, mas também podem estar 

relacionadas a condições sociais, classe econômica, alguma influência orgânica ou 

questões que não foram tratadas nesta pesquisa. Priorizou-se neste estudo a redução de 

vulnerabilidade atrelada ao desenvolvimento de condições para o indivíduo se proteger, 

promovendo, então, o autocuidado e a autonomia, e estimulando o senso crítico a uma 

dada realidade. Por isso, faz-se importante destacar que a Oficina em Dinâmica de Grupo é 

uma metodologia que contribui para a redução de vulnerabilidade desse público, porém 

não é a única responsável e capaz de mudar totalmente esse cenário. Além do mais, é 

preciso que tais intervenções sejam permanentes, porque a adolescência é prolongada, e a 

escola é um espaço privilegiado para um contato longitudinal com os adolescentes. 

Afonso (2010) traz alguns pontos interessantes para avaliar uma Oficina; dentre 

eles, observam-se os encaminhamentos necessários ao longo do processo assim como os 

vínculos estabelecidos. Nesse sentido, pode-se afirmar que encaminhamentos devidos 

foram realizados. Um exemplo disso foi o caso do participante Fernando em relação às 

questões de ideação suicida. Já no que diz respeito às elaborações de vínculo durante o 

processo grupal, pode-se pontuar que a coordenadora trabalhou para que tais vínculos 

fossem estabelecidos entre os participantes e, também, entre ela e estes. Buscou promover 
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um espaço de diálogo propondo trabalhos em subgrupos diferentes dos que estavam 

acostumados para melhor interação dos membros. Além disso, desenvolveu atividades para 

se sentirem pertencentes ao processo, como foi o caso do sexto encontro da Oficina, em 

que a proposta foi aelaboração de um nome para o grupo, assim como o uso de estratégias 

de quebra-gelo, propostas por Afonso (2002) como espaço lúdico e de aproximação dos 

participantes entre si e com a coordenadora. 

Inicialmente, os vínculos mais bem estabelecidos no grupo se mostravam presentes 

entre alguns participantes que já se conheciam. Todavia, ao longo do processo, as técnicas 

utilizadas os aproximaram. Alguns criaram vínculos de amizade como já foi citado o caso 

de Luana com Verônica e Júlia. Ao longo dos encontros da Oficina, os participantes se 

mostraram mais interativos e trabalharam em subgrupos diferentes dos usuais. Entretanto, 

há de se pontuar que nem todos os vínculos dentro do grupo foram satisfatórios. Um 

exemplo disso é a resposta de Kauã à sua carta: “Fiz amizades, algumas não tão boas”. 

Para Pichon-Rivière (1998), a tele de um grupo, que diz respeito a essa aproximação e 

afastamento do grupo, é esperada e oscilante ao longo do processo, uma vez que não é 

possível que exista um grupo ideal, no qual todos os participantes constituam afinidades. 

No entanto, pode-se afirmar que, de forma geral, a tele desse processo grupal se mostrou 

positiva, uma vez que os participantes, normalmente, se respeitavam e ouviam uns aos 

outros. Já em relação ao vínculo estabelecido pelos participantes com a coordenadora, 

pode-se notar que houve uma construção de um vínculo ao longo dos encontros da Oficina. 

Mesmo com algumas dificuldades de se estabelecer um vínculo inicialmente com Clara, a 

coordenadora buscou se aproximar da participante ao longo dosencontros da Oficina, 

visando a compreender suas demandas e convidá-la para as atividades, situações que 

colaboraram para a elaboração de alguns de seus medos básicos e entrada na tarefa.  

Ainda sobre o vínculo com a coordenadora, é possível afirmar que um vínculo com 

ela foi de extrema importância para que o grupo operasse na tarefa, porque a relação 

estabelecida com a coordenadora contribuiu para que os participantes se abrissem para a 

elaboração de seus medos básicos (Pichon-Rivière, 1998). Tal apontamento corrobora o 

relato de uma pesquisa-intervenção realizada em Belo Horizonte com adolescentes em 

vulnerabilidade social em um Centro Social (Cruz & Abade, 2009). A mesma metodologia 

de Oficina proposta por esta pesquisa foi proposta aos adolescentes. Porém, o objetivo da 

pesquisa-intervenção foi criar possibilidades para que os participantes daquele grupo 

pudessem pensar opções para terem visibilidade social que não fosse a violência. Apesar 

de os objetivos não serem similares, concluiu-se que o vínculo grupal estabelecido entre 
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coordenadores e adolescentes foi indispensável no processo, já que foi perceptível que, à 

medida que os vínculos se fortaleciam, o contrato estabelecido pelo grupo também se fazia 

mais consolidado e, consequentemente, havia mais qualidade na participação. Por isso, 

conclui-se que se faz importante trabalhar os vínculos da Coordenação com os 

participantes para desenvolver o sentimento de pertencimento do grupo, colaborando, 

assim, para o processo de aprendizagem.  

Nesta pesquisa, a coordenadora exerceu uma liderança democrática, papel essencial 

em uma Oficina, de acordo com Afonso (2010). Isso contribuiu para que os participantes 

se sentissem seguros para se posicionarem diante das tarefas. Além disso, aprenderam a se 

organizar e ter maior autonomia no processo grupal. Um exemplo é que adotaram a 

votação em alguns momentos para tomar decisões e perguntavam a opinião do colega ao 

realizarem uma atividade. 

Em relação aos papéis assumidos pelos participantes, pode-se compreender que 

eles foram rotativos. Ou seja, os participantes variaram os papéis assumidos ao longo dos 

encontros da Oficina. Alguns participantes apresentaram dificuldades em assumir outros 

papéis, mas, com o transcorrer do processo grupal, a criação de vínculos mais bem 

estabelecidos, a quebra de estereótipos e a elaboração dos medos básicos pôde-se perceber 

algumas mudanças. Por exemplo, Clara, por diversas vezes, assumiu o papel de sabotadora 

do grupo. Porém, em alguns momentos, com o transcorrer do grupo, manifestou-se porta-

voz ou líder, que são papéis mais produtivos para a tarefa (Pichon-Rivière, 1998). O 

mesmo ocorreu com Verônica e Júlia, que, como lideranças autocráticas, buscaram, em 

alguns momentos, serem mais democráticas, possibilitando o melhor engajamento nas 

tarefas. Pode-se citar, também, a destituição de Gabriel do papel de bode-expiatório em 

alguns momentos do processo grupal. Pichon-Rivière (1998) aponta que grupos operativos 

tendem a ter papéis rotativos. Sendo assim, o grupo em questão constituiu relações 

produtivas na busca de realizar sua tarefa. 

Por fim, pode-se apontar a interação que a Coordenação apresentou com as tarefas 

e a elaboração do fim do grupo, fatores que Afonso (2010) pontua como necessários para a 

análise da Oficina. Pode-se afirmar que houve uma interação com as tarefas, visto que a 

Coordenação se mostrou como suporte e orientou o comprimento destas. Sobre a 

elaboração do final do grupo, esta foi trabalhada desde o primeiro dia, visto que a 

quantidade de encontros da Oficina já era predeterminada. Além disso, realizaram-se 

atividades no último encontro da Oficina como forma de fechamento de um ciclo: 

avaliação encontro da Oficina de forma anônima, respostas às cartas escritas no primeiro 
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dia, assim como uma carta que foi entregue a cada participante como forma de 

agradecimento, os recados que cada participante escreveu para o outro em um papel e, por 

fim, a realização de um café colaborativo.  
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Observa-se uma escassez de trabalhos de prevenção em relação à temática de uso 

abusivo de álcool e outras drogas e suicídio no contexto brasileiro. A literatura aponta que, 

ao se trabalharem elementos como autocuidado, autonomia, autoestima (autoimagem), 

relação pais e filhos/família, relacionamentos sociais, de amigos eamorosos, projetos de 

futuro e valorização da vidacom os adolescentes, criam-se condições para estimular o 

pensamento crítico. Tais pontos colaboram para que estes se protejam e realizem escolhas 

que não os coloquem em riscos de maior magnitude, contribuindo assim uma reflexão em 

torno da redução de vulnerabilidades em relação ao uso abusivo de álcool e outras drogas 

e, concomitantemente, ao suicídio.  

A pesquisa propôs, para além de se trabalharem tais elementos, compreender e 

analisar uma metodologia de trabalho que tivesse o potencial de reduzir a vulnerabilidade 

de forma global do público adolescente, uma vez que o processo grupal, pela ótica de 

Pichon-Rivière (1988) proporciona um espaço de aprendizagem e quebra de estereótipos. 

A Oficina em Dinâmica de Grupo foi a intervenção psicossocial utilizada, que contribuiu 

para que o processo grupal ocorresse. 

Afonso (2010) aponta que se deve compreender se as tarefas, externa e interna do 

processo grupal, foram trabalhadas, para, então, analisar o alcance dos objetivos propostos 

pela Oficina. Dessa forma, é possível afirmar que a tarefa externa foi concluída, porque 

puderam ser trabalhados alguns temas essenciais para a redução de vulnerabilidade para o 

público adolescente em relação ao suicídio e ao uso abusivo de álcool e outras drogas.  

Para além disso, é imprescindível salientar que, no processo grupal, potencializou-

se o movimento de criação/construção de estratégias e ferramentas que os 

participantes/adolescentes, enquanto seres sócio-históricos, puderam perceber como 

possíveis de serem utilizados no momento atual de suas vidas. Trabalhou-se, assim, a 

noção de autonomia e autocuidado a partir de um reconhecimento consciente dos recursos 

que possuíam e que passaram a constituir para lidar com as questões levantadas. 

Para alcançar a tarefa externa, foi necessário o desenvolvimento da tarefa interna. 

Pôde-se observar uma melhora na comunicação e cooperação dos participantes bem como 

uma tele positiva. Os participantes, de modo geral, elaboraram alguns medos básicos que 

dificultavam o acesso à tarefa. Dessa forma, conseguiram sair da pré-tarefa, aprendendo 

sobre os elementos propostos. Houve, desse modo, quebra de estereótipos e adaptação 

ativa à realidade. A construção do projeto esteve presente nos momentos em que o grupo 
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demonstrou organizar e propor estruturas de encontros da Oficina por si mesmos, 

tornando-se mais independentes da Coordenação, assim como quando relataram levar o 

que aprenderam nos encontros para outros ambientes. Além disso, ao final da Oficina, 

houve a possibilidade da participação em um jornal, concretizando, de fato, um projeto. 

Os vínculos estabelecidos entre os participantes e, também, com a coordenadora 

foram essenciais para que o grupo operasse na tarefa e alcançasse a aprendizagem dos 

temas propostos. No transcorrer do processo grupal e, ainda, em relação ao feedback 

trazido pelos participantes, foi perceptível a mudança no que se refere a uma postura mais 

crítica em relação às suas próprias vidas, apresentando reflexões sobre autocuidado e 

cuidado com o outro. Portanto, foi possível compreender que o desenvolvimento do 

processo grupal que ocorreu na Oficina em Dinâmica de Grupo contribuiu para a redução 

da vulnerabilidade dos adolescentes que dela participaram.  

Por outro lado, em relação às evasões ao longo dos encontros da Oficina, é preciso 

analisar a efetividade de um grupo de redução de vulnerabilidades nos moldes de grupo 

operativo comum público que já se encontra em sofrimento psíquico persistente. A partir 

disso, sugere-se que, para esse público, sejam oferecidos espaços com foco terapêutico.  

No transcorrer do processo grupal, foi observado que, quando os participantes 

traziam questões de saúde mental, de ideação suicida e de automutilação, atuavam como 

porta-vozes de um grupo maior, nesse caso a própria escola, denunciando uma questão 

latente. Esse grupo é representanteda realidade de um grupo maior de adolescentes da 

escola. A vice-diretora relatou que a escola apresentava muitos casos de sofrimento 

psíquico, como automutilação, depressão e ideação suicida, apontando a necessidade de se 

desenvolverem atividades como a Oficina realizada para todos os alunos da escola.  

Para uma próxima intervenção, percebe-se que alguns fatores influenciaram no 

processo grupal e que são importantes de serem levados em consideração quando 

reproduzidos em um novo contexto. Um dos pontos a serem considerados é a adequação 

das falas; ou seja, usar de uma linguagem acessível ao público a que se dirige. Sabe-se que 

essa adequação ocorre no percurso das atividades, pois somente na interação fica mais 

claro como se relacionar com os participantes. 

Outro aspecto relevante, observado ao longo dos encontros da Oficina, foi que a 

utilização de metodologias mais ativas, envolvendo o grupo na construção coletiva de uma 

tarefa concreta, favorece o envolvimento do grupo, como foi a construção do acróstico e 

do panfleto. Esse ponto, também, foi abordado em um dos feedbacks, no qual um dos 

participantes sugeriu que fossem utilizados mais recursos lúdicos.   
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Em relação às regras, apontou-se, anteriormente, a necessidade de ser um aspecto 

mais bem trabalhado com o grupo. Dessa forma, sugere-se que, ao iniciar a Oficina, as 

regras sejam construídas coletivamente de modo a implicá-los no funcionamento do grupo. 

Assim, as regras não ficarão personalizadas na figura da Coordenação, sendo, então, uma 

corresponsabilidade de todos. 

A escola foi escolhida como espaço de intervenção, uma vez que é de fácil acesso 

aos adolescentes e é um meio no qual são estabelecidos vínculos significativos que podem 

perdurar ao longo de suas vidas. Por isso, as políticas de saúde apontam que esse contexto 

colabora para que ocorram ações de prevenção e, também, de promoção de saúde (Martins 

et al., 2013). Sendo assim, propõe-se que a Oficina em Dinâmica de Grupo, como redutora 

de vulnerabilidade para os adolescentes, seja uma ação implementada nas escolas como 

parte de uma política pública de saúde. O Programa Saúde na Escola (Brasil, 2007) poderia 

abranger Oficinas em Dinâmica de Grupo como proposta de ação, já que visa à promoção 

de saúde dentro do contexto escolar. Os alunos priorizados com essa metodologia seriam 

os que estivessem entre 13 e 14 anos de idade, a faixa etária apresentada como propícia 

para as ações de redução de vulnerabilidade para o suicídio e uso abusivo de álcool e 

outras drogas (Waiselfisz, 2014; Borges & Werlang, 2006a; WHO, 2017). Como a 

proposta da Oficina sugere que ocorra com grupos menores do que se costuma conter nas 

salas de aula, seria interessante articular com a escola atender a uma parte da turma e 

depois a outra. Para não usar o horário de alguns professores, seria bom que na grade 

horária da escola houvesse um momento dedicado à aplicação da Oficina.  

Esses apontamentos não pretendem esgotar o tema nem ao menos sugerir um 

modelo universal de intervenção, entendendo que cada grupo apresenta suas 

particularidades e atravessamentos sociais, culturais e econômicos. Entretanto, espera-se 

que este estudo de caso possa oferecer bases que permitam elementos norteadores para a 

construção de um trabalho nesses moldes, para além de oferecer subsídios para a 

construção de políticas públicas visando à redução de vulnerabilidades para o público 

adolescente no contexto escolar. Espera-se que este estudo estimule futuras pesquisas a se 

dedicarem a buscar tecnologias de intervenção para se trabalhar esse tema. Dessa forma, é 

possível contribuir com a construção de uma sociedade que estimule o pensamento crítico 

e a autonomia, e que, principalmente, defenda a vida. 
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9 ANEXOS 

 

ANEXO A – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

 

Seu filho/tutelado está sendo convidado a participar como voluntário da pesquisa “Oficina 

em Dinâmica de Grupo como redutora de vulnerabilidade para o público adolescente”. 

Esta pesquisa está sendo desenvolvida por Arielle Gomes Martins, mestranda em 

Psicologia pela Universidade Federal de São João del-Rei (UFSJ), sob orientação do prof. 

Marcelo Dalla Vecchia. Os avanços nesta área ocorrem através de estudos como este, por 

isso a sua participação é importante. O objetivo deste estudo é compreender como o 

processo grupal dentro das Oficinas em Dinâmica de Grupo podem reduzir as 

vulnerabilidades para o público adolescente em uma cidade do interior de Minas Gerais. O 

convite à participação de seu filho/tutelado se deve ao fato de fazer parte do público 

adolescente de 13 a 14 anos, que é a faixa etária para esta pesquisa. Caso concorde que seu 

filho/tutelado participe da pesquisa, a pesquisadora irá realizar as oficinas durante os meses 

de março, abril e maio, podendo se estender até o mês de junho. As oficinas serão gravadas 

e terá a participação de um outro observador para colaborar no processo de análise. As 

gravações serão restritas aos pesquisadores e a sua guarda será respeitada de acordo com o 

Código de Ética do Psicólogo. A participação de seu filho/tutelado é voluntária e não 

acarreta riscos de vida, mas pode haver um desconforto ou constrangimento em 

compartilhar informações e vivências pessoais. Para minimizar esse desconforto, 

ressaltamos que todas as informações serão utilizadas apenas para fins acadêmicos e 

relatórios decorrentes da pesquisa. Não haverá a divulgação do seu nome nem do serviço, 

garantindo a confidencialidade e privacidade das informações prestadas por você. Além 

disso, o grupo terá um contrato de sigilo. Caso ocorra algum evento desagradável, o tema 

será trabalhado no próprio grupo. Porém, a participação de seu filho/tutelado é muito 

importante, pois as informações construídas a partir desta pesquisa podem contribuir para o 

desenvolvimento de estratégias e reformulação de práticas neste campo. A qualquer 

momento, durante a pesquisa ou posteriormente, você ou seu filho/tutelado poderá solicitar 

da pesquisadora informações sobre a sua participação e/ou sobre a pesquisa, o que poderá 

ser feito através dos meios de contato explicitados neste Termo. Você e seu filho/tutelado 

poderão ter todas as informações que quiserem e poderão não participar da pesquisa ou 

retirar seu consentimento/assentimento a qualquer momento, e não serão penalizados de 

nenhuma maneira caso decida não consentir a sua participação. Pela participação no 
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estudo, você e seu filho/tutelado não receberão qualquer valor em dinheiro, mas terão a 

garantia de que todas as despesas necessárias para a realização da pesquisa não serão de 

sua responsabilidade. O nome de seu filho/tuteladonão aparecerá em qualquer momento do 

estudo, pois você não será identificado. Qualquer dado que possa identificá-lo será omitido 

na divulgação dos resultados da pesquisa. Este Termo será assinado em duas vias: uma via 

ficará com a pesquisadora e outra via ficará com o responsável, e todas as páginas do 

Termo deverão ser rubricadas por ambos. 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE, APÓS ESCLARECIMENTO 

 

Eu, ____________________________________________________________, (nome do 

responsável) li e/ou ouvi o esclarecimento acima e compreendi para que serve o estudo e a 

qual procedimento meu filho/tutelado será submetido. A explicação que recebi esclarece os 

riscos e benefícios do estudo. Eu entendi que meu filho/tutelado é livre para interromper 

sua participação a qualquer momento, sem justificar sua decisão, e que não terá prejuízos 

em função disso. Sei que seu nome não será divulgado, que não terá despesas, não receberá 

dinheiro por participar do estudo e levarei comigo uma das vias deste Termo assinado. Eu 

concordo que meu filho/tutelado participe do estudo.  

 

 

Nome do filho/tutelado______________________________________________________ 

 

 

São João del-Rei, ............./ ................../................ 

 

 

 

___________________________________________  

Assinatura do responsável legal 
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ANEXO B – Termo de Assentimento Livre e Esclarecido 

 

 

 

Eu, ____________________________________________________________, (nome do 

voluntário) li e/ou ouvi o esclarecimento acima e compreendi para que serve o estudo e 

qual a procedimento serei submetido. A explicação que recebi esclarece os riscos e 

benefícios do estudo. Eu entendi que estou livre para interromper minha participação a 

qualquer momento, sem justificar minha decisão, e que não terei prejuízos em função 

disso. Sei que meu nome não será divulgado, que não terei despesas, não receberei 

dinheiro por participar do estudo e levarei comigo uma das vias deste Termo assinado. Eu 

concordo em participar do estudo.  

 

 

 

São João del-Rei, ............./ ................../................ 

 

 

 

________________________________________ 

Assinatura do voluntário  
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ANEXO C 
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10 APÊNDICES 

APÊNDICE A 

 

Cartas 

Luana 

Bom, a minha expectativa é que melhore meu lado emocional e o meu distúrbio mental. 

 

Fernando 

Olá, minhas expectativas para este grupo é que eu possa me socializar mais e mudar o meu 

jeito de pensar. 

 

Lara 

Minhas expectativas é que todos ficarem mais próximos quando o grupo terminar, da 

mesma forma de se encontrar todas as quartas-feiras. 

 

Talyta 

Minhas expectativas para o grupo são de poder conversar com pessoas que passam pelas 

mesmas coisas que eu e que talvez me entenderão por terem situações parecidas. Quero 

também poder ajudar as pessoas e ser ajudada. Acho que essa experiência irá fazer bem a 

todos os participantes. 

 

Rafael 

Minha expectativa é melhorar meu convívio com minha mãe dentro de casa. 

 

Samira 

Eu achei o grupo bastante interessante e legal, porque já tive esse tipo de experiência em 

2017 na UFSJ com uma psicóloga, pois na época tinha depressão. Achei nostálgico voltar 

a fazer esse tipo de experiência novamente. Simplesmente amo participar de assuntos 

envolvendo a faculdade. 

 

Camila 

Eu espero fazer amizades, conhecer novas coisas e discutir coisas novas para adquirir 

novos conhecimentos. 
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Júlia 

Minha expectativa para esse grupo é conversar e obter maior conhecimento sobre a 

adolescência ajudando o próximo e a eu mesma, além de perceber coisas em comum com 

outras pessoas, podendo me ajudar a entender melhor as coisas. Quero também receber 

dicas para melhorar e ajudar as moças com seu trabalho. 

Resposta: 

Minha expectativa para esse grupo foi concluída, me ajudei e ajudei o próximo com as 

informações obtidas onde era meu principal objetivo e espero ter ajudado também. Amei 

as oficinas. Sugiro que tenha mais kkkkk (sic) 

 

Bianca 

Me enturmar mais com as pessoas, para que eu possa fazer mais amizades. Espero 

conseguir me abrir mais com o grupo e perder a timidez. 

Resposta: 

Eu acho que o grupo me ajudou a me abrir mais para as pessoas e eu consegui perder a 

timidez, não totalmente, mas não sou tão tímida como antes. Gostei das oficinas. Foi muito 

bom. 

 

Kléber 

Eu espero do grupo que todos os membros, inclusive eu, possam se abrir para todos, sem 

esconder nada de nós. 

Resposta: 

Eu achei que o grupo seria chato e sem sentido, mas esse grupo foi uma forma de falar com 

os outros o que se sente e o que tem em mente e realmente foi muito bom. 

 

Gabriel 

Eu achei no começo que o grupo ia ser de conversa e para que cada um falasse coisas com 

o outro. 

Resposta: 

Mas isso não aconteceu. O que realmente aconteceu foi discutir temas para ajudar a vida 

do outro. 

 

Clara 

Conversar com o pessoal da minha idade que vive tudo o que vivo ou que viverei, também 
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com a ajuda das psicólogas, me dar dicas ou até mesmo falar sobre suas experiências sobre 

o assunto tratado e, claro, ajudar ao possível e ao próximo. 

Resposta: 

Conversei com as pessoas da minha idade, falei sobre minhas experiências e sobre assunto 

tratado e tentei ajudar ao próximo. Em geral, gostei das oficinas. 

 

Verônica 

Espero que o grupo me faça entender e viver melhor a adolescência, que eu possa 

compartilhar momentos tanto bons quanto ruins. 

Espero conseguir ajudar alguém, compartilhando e recebendo informações, ajudar as 

pessoas e uma coisa boa, e espero mesmo que eu consiga ajudar e ser ajudada. 

Espero conseguir me autopermitir ser ajudada, ser aberta à opinião das pessoas. 

Espero que as pessoas entendam as minhas opiniões. 

Eu acho que com esse grupo eu vou conseguir ser mais aberta para expressar minhas 

opiniões e para receber opiniões. 

Acho que esse grupo é uma boa experiência, boa e única.   

Resposta: 

Eu consegui ajudar as pessoas como eu queria, não me permiti a ser ajudada e não ser 

aberta à opinião de outras pessoas, mas apesar disso eu gostei do grupo. Acho que não 

faria nada de diferente para mudar. A minha experiência foi uma experiência única e pude 

ouvir experiências de vida diferentes da minha. Percebi que as pessoas são diferentes e isso 

foi novo pra mim. 

 

Kauã 

Eu espero que esse grupo me ajude a superar o bullyingque eu sofri quando não era grande. 

Quando você não se defende das pessoas, mexem com seu estado emocional e podem fazer 

mal para você ou para mim. 

Então, eu espero que esse grupo me ajude a superar essa fase que ainda sofro muito. 

Resposta: 

A oficina foi muito boa, me ajudou a superar o que eu não superava. Fiz amizades, 

algumas não tão boas, mas as professoras foram bem legais, são boas, parabéns para vocês. 

Enfim, essa oficina me ajudou e foi bem top. 
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APÊNDICE B 

 

Feedback da Oficina 

 

Abaixo, seguem as sugestões e feedbacks apresentados em anônimo pelos participantes 

para futuras oficinas:  

 

“Vocês podem voltar na escola e vocês não precisam mudar nada, vocês são ótimas ” 

“Não gostei de algumas regras. Gostei da oficina em si. Gostaria que as moças fossem 

mais abertas e falasse nossa língua.” 

“Acho que deveria ter mais brincadeiras para que os outros adolescentes se sintam mais à 

vontade e se enturmar mais, não prendê-los de falar alguma coisa, a parte de impor regras 

fez com que a gente ficasse preso de falar algumas coisas, mas em si foi interessante.” 

“Sugiro que na próxima oficina todos participem para haver „confiança‟. Não gostei de 

algumas regras, mas adorei aprender.” 

“O grupo seria melhor se fosse na aula de alguns professores e se tivesse mais gente para 

participar com a gente, mas o resto foi ótimo.” 

“Poderia ter sido melhor se tivesse durado mais. Sugestão para o próximo encontro é 

conversar sobre outros temas.” 

“Eu acho que a coordenadora deveria ter chamado mais atenção das pessoas, inclusive a 

minha.” 

 

 


