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Resumo  

Introdução: O uso de grupos como recurso terapêutico pela Terapia Ocupacional foi 

influenciado por abordagens ligadas a outras áreas de estudos, como a psicologia. A 

especificidade da Terapia Ocupacional com o uso de atividades em suas intervenções tem 

feito com que grupos de atividades sejam usados por esses profissionais. O público atendido 

por essa abordagem é amplo, e entre eles estão os adolescentes. A adolescência é 

compreendida como sendo uma construção social, vivenciada de forma diferente pelos 

sujeitos. As políticas públicas para essa população são ainda limitadas, sendo que a promoção 

da saúde é garantida pelo Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), assim como a 

proteção e recuperação. Justificativa: A produção teórica sobre grupos terapêuticos em 

Terapia Ocupacional voltadas para a adolescência ainda é escasso, sendo pertinentes mais 

produções acadêmicas relativas a esse assunto. Objetivos: Entender como a Terapia 

Ocupacional pode contribuir para a promoção da saúde de adolescentes através de grupos 

terapêuticos; identificar as especificidades da atuação da Terapia Ocupacional em grupos 

terapêuticos e como os adolescentes se envolvem no processo grupal; verificar quais aspectos 

do cotidiano são trazidos e abordados pelo grupo terapêutico; verificar o impacto do grupo no 

comportamento e discurso dos adolescentes. Metodologia: Pesquisa mista sequencial do tipo 

estudo de caso, no Centro de Ensino Fundamental (Taguatinga- DF), que faz parte do projeto 

de extensão da Universidade de Brasília: “Falando sobre sexualidade com jovens do ensino 

fundamental: uma proposta reflexiva e motivadora”. Foram realizadas observações (5) e 

questionários foram preenchidos por participantes do grupo terapêutico (4). A análise de 

dados foi feita em preposições teóricas. Resultado e discussão: O Enquadre grupal– Setting 

Terapêutico: grupo fechado, heterogêneo, número de participantes, o local, influenciaram no 

processo grupal. A relação vincular com os facilitadores favoreceu o desenvolvimento dos 

assuntos abordados. Temas do cotidiano foram expostos pelos participantes á depender da 

atividade. Considerações finais: Notou-se que a abordagem grupal da Terapia Ocupacional 

pode proporcionar ambiente para se promover saúde de adolescentes. Existem variáveis não 

controláveis para que isso ocorra, o lidar com a vivência do processo do adolescer é uma 

capacidade que o Terapeuta Ocupacional deve ter. A indicação de atividades para o grupo 

terapêutico é também uma atribuição do profissional de Terapia Ocupacional, sendo as 

atividades específicas para cada momento do processo grupal.  
 

 

 

 

Palavras-chaves: Adolescência, Promoção da Saúde, Intervenção Grupal, Terapia Ocupacional. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

 Entendendo-se  que a adolescência é um processo social, vivido de formas diferente 

pelos sujeitos (SALES, 2005; LYRA, 2002). Discutir sobre este processo é levar em 

consideração a necessidade de articulação entre as diferentes dimensões da adolescência e 

suas singularidades, considerando, também, aquilo que os torna plurais. 

Dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística em 2010 mostraram que a 

adolescência é a faixa etária que mais sofre com violências, sendo necessárias intervenções 

com a finalidade de exercer mudanças reais na vida desses indivíduos. O cenário brasileiro, 

no que se refere as ações voltadas a esse público, é um campo em desenvolvimento, sendo 

que muitas intervenções são, ainda, voltadas para características problemáticas do adolescer, 

com finalidade educativa (MARCEDO, 2012). 

 A promoção da saúde é uma política pública que pode descontruir o pensamento de 

ações voltadas apenas para o problemático, por conter características emancipatórias. Vista 

por alguns teóricos como opositora ao modelo biomédico, a promoção da saúde é uma 

estratégia onde a reponsabilidade para intervenções ultrapassa as atribuições do setor de 

saúde, sendo necessários outros setores da esfera governamental, como transporte, educação e 

cultura (FREITAS, 2011; MARCEDO, 2012) 

 As estratégias de promoção de saúde podem ser feitas por diversos agentes sociais. O 

Terapeuta Ocupacional é um profissional apto a usar de mecanismos para que o adolescente 

se emancipe quanto a sua saúde, considerando que essa não é apenas a ausência de doença 

(AOTA, 2004).  

 O grupo terapêutico pode ser uma das formas de intervenção da Terapia Ocupacional, 

sendo esse um campo que ainda necessita de constantes pesquisas, já que as preposições 

teóricas que abordam essa intervenção são oriundas de outras áreas de estudo. Existem vários 

tipos de abordagens grupais e cabe ao profissional apropriar-se de uma ou mais delas 

(MAXIMINO, 2000).  

 Maximino (2000) utilizando-se da especificidade da Terapia Ocupacional como 

interlocutora da relação Terapeuta Ocupacional-grupo-atividade, propõe o uso desta relação 

como específico da Terapia Ocupacional. 
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 O grupo é promotor de possibilidades de intervenções e ecoa como uma “caixa de 

ressonância” (MAXIMINO, 1997). Aspectos do cotidiano vivenciados por participantes são 

levados para o grupo, promovendo espaço de escuta, dando a possibilidade de funcionar como 

uma estratégia de promoção da saúde.  

 Sabe-se que o grupo é um fenômeno complexo e para que funcione como estratégia de 

promoção da saúde para adolescentes deve ter características específicas. Por meio de estudos 

e pesquisa em uma escola de ensino fundamental de Taguatinga, através do projeto de 

extensão “Falando sobre sexualidade com jovens do ensino fundamental: uma proposta 

reflexiva e motivadora” buscou-se salientar a importância de se abordar o tema aqui tratado, 

no qual se justifica a relevância deste trabalho para a área da Terapia Ocupacional e a 

contribuição para o setor da saúde. 

 Desta forma o capítulo 2 traz o levantamento bibliográfico para esclarecimento de 

assuntos importantes para a realização desta pesquisa, abordando os temas: Terapia 

Ocupacional, adolescência, abordagens grupais e promoção da saúde. No capítulo 3 há a 

justificativa para o desenvolvimento deste trabalho, em seguida, no capítulo 4, encontra-se a 

hipótese norteadora deste estudo e os objetivos a que nos propomos alcançar estão no capítulo 

5. O capítulo 6 descreve a metodologia utilizada para realização do estudo e o capítulo 7 

apresenta o projeto de Extensão em que a pesquisa foi desenvolvida. No capítulo 8 são 

encontrados os resultados obtidos e a discussão sobre eles, consecutivo a ele está o capítulo 9 

com as considerações finais. 
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2. CONSIDERAÇÕES TEÓRICAS 

 

2.1 Terapia Ocupacional  

Falar sobre a Terapia Ocupacional, em um contexto anterior a sua formalização como área 

do conhecimento, é de suma importância para o foco que daremos a esse trabalho.  

A ocupação humana foi usada no contexto de saúde como tratamento do que, para época 

(séculos 17 e 18), entendia-se como “doença”. Os indivíduos que utilizavam desse tipo de 

tratamento eram indigentes, vagabundos, loucos, deficientes considerados socialmente 

perigosos e por esse motivo deveriam ser privados de seus direitos comunitários para serem 

tratados nos chamados asilos, em tratamento grupal (RIBEIRO, 2005; CARLO, 2001; 

MAXIMINO, 2001). A rotina nesses locais permitiu que Pinel, um médico psiquiatra, criasse 

o Tratamento Moral, cuja base era o uso da ocupação como forma de “modificação e correção 

de hábitos errados e a criação e a manutenção de hábitos saudáveis de vida, visando à 

normalização do comportamento desorganizado do doente”, portanto, podemos dizer que o 

foco do tratamento era ambiental (CARLO, 2001, p. 12).  

Entende-se que a “Escola do Tratamento Moral”, de filosofia humanista, foi a precursora 

da Terapia Ocupacional. Após algum tempo, mais especificamente no século XIX, houve o 

declínio do tratamento moral, o foco ambiental se perdeu, passando a ser no orgânico, 

explicando por conceitos anatômicos, bioquímicos ou endócrinos a origem das doenças 

mentais. Mais adiante, no século XX aconteceu uma retomada das ideias do tratamento moral, 

com o enfoque no comportamento e no estilo de vida. Com o contexto de pós-primeira guerra 

mundial, ainda no mesmo século, houve um movimento para reabilitar sujeitos que foram 

afetados psicológica e fisicamente por essa. Entre as especialidades de reabilitação, a Terapia 

Ocupacional aparece com o objetivo de tornar esses indivíduos hábeis para viver em 

sociedade (CARLO, 2001). 

No Brasil o desenvolver da área começou a ganhar força após a 2° Guerra Mundial e, 

assim como nos Estados Unidos, as abordagens foram voltadas para o objetivo de reabilitar 

indivíduos com danos físicos e psicológicos causados na guerra. O reconhecimento como 

formação de nível superior foi dado em 1969 através do Decreto Lei 938, intensificando o 
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pressuposto teórico-metodológico para uma maior inserção no meio científico (MOREIRA, 

2008).  

Segundo a American Occupational Therapy Association (2004, p. 127):  

A prática da Terapia Ocupacional significa o uso terapêutico das atividades da vida 

diária (ocupações) com indivíduos ou grupos com o propósito da participação em 

papéis e situações em casa, na escola, no trabalho, na comunidade e em outros 

contextos. Os serviços de Terapia Ocupacional são providos a fim de promover a 

saúde e o bem estar e para aqueles que têm ou estão em risco em desenvolver uma 

enfermidade, lesão, moléstia, disfunção, condição, dano, incapacidade, limitação de 

atividade, ou restrição na participação. A Terapia Ocupacional destina-se aos 

aspectos físicos, cognitivos, psicossociais, sensoriais e outros aspectos do 

desempenho em uma variedade de contextos para favorecer a ocupação nas 

atividades de vida diária que afetam a saúde, o bem estar e a qualidade de vida. 

 

A ocupação consiste em “atividades nas quais as pessoas se envolvem durante sua 

vida diária para preencher seu tempo e dar significado a vida” (HINOJOSA e KRAMER, 

1997 p. 865). Nesse significado cabe a dimensão das singularidades das atividades humanas, 

o que torna cada uma delas simbólica para cada sujeito e dotada de significações 

(MAXIMINO, 1997). 

Maximino (1997, p.12) esclarece que o que faz o Terapeuta Ocupacional ter o olhar 

individual é o objeto de observação e intervenção que “não exatamente nem o queijo, nem a 

faca, mas o ato mesmo de cortar”, o ato e o que há por detrás desse. 

Os terapeutas ocupacionais reconhecem que saúde é fruto das ações humanas, as quais 

permitem a participação no cotidiano nos mais variados contextos e atores sociais. Entende-

se, dessa forma, que as atividades advindas das ocupações podem exercer um potencial 

terapêutico sobre o sujeito que a pratica (CARLO, 2001; MAXIMINO 1997). 

O potencial das atividades é diferente quando há um terapeuta como mediador em um 

setting específico. Segundo Maximino (1997) e Samea (2008), a ação do “fazer junto”, 

terapeuta em ação conjunta com cliente, causa uma ressignificação dessa e ainda, segundo 

Pedral (2013), há ao longo do desenvolver de uma atividade o confronto do cliente com ele 

mesmo e o papel do Terapeuta de utilizador de atividades exige que esse não utilize do valor 

crítico e de juízo, já que essas atividades visam o particular de cada sujeito. 

A forma de intervenção com atividades pode ser tanto individual como coletiva, 

sempre com o olhar específico em analisar a práxis humana (AOTA, 2010).  



 

12 

As intervenções, sejam em grupo ou individual, utilizam de recursos terapêuticos 

variados para a Terapia Ocupacional, visto que as atividades surgem em um âmbito específico 

de cada sujeito. 

Um dos recursos terapêuticos pode ser o uso de grupo (MAXIMINO, 1997). A 

indicação da abordagem grupal vai depender de uma avaliação inicial da clientela, na qual o 

Terapeuta Ocupacional traçará objetivos e cruzará com os recursos disponibilizados pela 

especificidade da profissão para garantir ao cliente o melhor tratamento possível 

(CUNHA,2009; AOTA, 2010) 

2.2. Abordagem Grupal 

Com base em Ballarin (2003, apud Cunha, 2009), o ser humano, desde sua existência, 

é levado a participar de diversos grupos, os quais podemos chamar de sociais, que interferem 

e interagem com e no comportamento humano. A relação grupal é objeto de estudo de várias 

ciências, cujo principal preceito é entender a relação entre o individual e o coletivo e de que 

forma ambos interagem (ZANELLA, 2002). 

Um grupo pode ser considerado como terapêutico quando consideramos a presença do 

terapeuta como mediador, com objetivos específicos, com a finalidade de proporcionar ganho 

aos sujeitos participantes (BECHELLI, 2002). 

Não se sabe quando as teorias que embasam esse tipo de recurso como tratamento 

começaram a surgir. Segundo Bechelli (2004,), Maximino (2001) e Rogers (1986) no ano de 

1905, Joseph H. Pratt, um médico clínico-geral, começou a fazer o uso de grupos em busca de 

melhora clínica de seus pacientes e também por motivos financeiros, visto que as intervenções 

tinham baixo custo. Depois de algumas seções, Pratt fez descrições desse processo 

experimental; com o ganho dos pacientes a conduta clínica foi disseminada e reproduzida por 

outros profissionais. 

Alguns autores importantes tiveram relevância no século XX e ganharam destaque por 

seus estudos sobre grupo, sendo eles: Jacob Levy Moreno, Kurt Lewin, Carl Rogers, 

Siegmund Foulkes, Enrique Pichon-Rivière, Wilfred. Furlan (2012) faz em sua tese de 

doutorado um levantamento histórico importante com esses autores, aqui citaremos a teoria de 

três desses, Kurt Lewin, Pichon-Rivière e Carl Rogers por conterem características em suas 

teorias que influenciam o uso do grupo nas intervenções que aqui serão discutidas. 
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Kurt Lewin, juntamente com sua equipe, desenvolveu a ideia de que o treino das 

capacidades em relação humana era de suma importância, mas muitas vezes esse é um 

esquecido tipo de educação na sociedade moderna (ROGERS, 1986).  

A ideia do grupo como um campo de forças também surgiu de Lewin, para ele esse 

campo, cuja dinâmica é o resultado da interação dos componentes em um campo ou espaço 

psicossocial; é a base para o entendimento de pequenos grupos e esses essenciais para 

evoluções sociais futuras.  

Lewin considera que   

a ação dos indivíduos só pode ser compreendida, de um lado, dentro da dinâmica de 

seu campo social e, de outro, pela percepção social que esses indivíduos 

desenvolvem no interior mesmo desse campo social. A mudança cultural depende da 

interação entre fatores subjetivos e objetivos.  (AFONSO, 2006, p.11)  

Para Lewin o grupo contém a característica de uma totalidade, um todo indivisível, 

trazendo a ideia de interdependência. A manutenção desse todo, para Kurt Lewin, é gerada 

pelas forças antagônicas de união e tensão, sendo o coordenador o líder responsável por 

entender desse processo. 

 Lewin considera também que, para se estudar grupos, o pesquisador não deve ter o 

olhar de fora do processo grupal, esse deve estar dentro do fenômeno (pesquisa-ação), pois é 

preciso constantemente dissociar grupo e indivíduos. Observar os polos, as valências e os 

vetores que explicam as interações no interior do mesmo campo social (MALHIOT, 1973).  

Lewin influenciou no que seria a primeira estruturação da formação de grupos 

terapêuticos, o T- groups (FURLAN, 2012). Esse modelo preconizou o treino de habilidades 

comunitárias com o principal objetivo de explorar o processo de grupos para vivenciar modos 

de comportamento, formulando no participante a habilidade de aprender a partir da própria 

experiência ou da de outras pessoas. 

 Segundo Rogers (1986), as experiências vividas nos T-groups potencializavam a 

capacidade de entendimento dos indivíduos sobre a sua própria maneira de funcionar em 

grupo, compreendendo suas relações de influência sobre o outro, tornando, dessa forma, os 

indivíduos competentes para lidar com situações interpessoais difíceis.  

Baseado na vivência coletiva e também influenciado por Lewin, Carl Rogers 

desenvolveu o modelo de Grupos de Encontro, centrado na pessoa, com o objetivo de 

expandir possibilidades de experimentações do sujeito entorno da compreensão sobre si e de 

tornar conscientes suas atitudes em relação aos outros (ROGERS, 1986). 
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Os momentos promovidos para a execução dos Grupos de Encontro eram feitos de 

forma intensiva, e não equipados de uma estrutura fixa. Para Rogers (1986), dever-se-á evitar 

o planejar das intervenções, segundo o autor isso traz menção ao artificialismo sendo esse 

prejudicial no processo grupal. No mesmo contexto, Rogers ainda afirma que é sim possível 

delinear um procedimento para os participantes do grupo, mas o que acontece é ditado por 

eles. 

Essa experimentação de vivências promovida pelo encontro de pessoas no grupo é 

para Rogers um grande laboratório de interação, não sendo possível prever o desenvolvimento 

dessas. As relações vividas entre os participantes trariam ainda o benefício a serem levadas a 

outros âmbitos, gerando impacto também nas relações com o mundo exterior ao grupo 

(FURLAN, 2012). 

O processo do Grupo de Encontro é descrito por Rogers em seu livro cujo título é o 

nome de sua teoria grupal. Nesse o autor descreve de forma simples e naturalista as 

implicações práticas emergidas de sua pesquisa com grupos, implicações essas que 

discutiremos mais a frente nesse trabalho. 

Outra teoria importante para o entendimento de grupo é a de Pichon–Rivière, de modo 

que existe uma característica que a distingue das demais, a centralidade na tarefa, processo 

complexo, singular e que não se repete (FABRIS, 2014). 

A tarefa de acordo com Pichon–Rivière é o andar do grupo a uma finalidade, sendo 

essencial para o processo grupal. O autor aludiu a tarefa como algo onipresente, segundo 

Pichon-Rivière (1970, apud Fabris 2014, p. 2) “todo grupo se propõe explícita ou 

implicitamente uma tarefa que constitui seu objetivo ou finalidade”. Carniel (2011) acrescenta 

ainda que o desenvolver da tarefa leva o grupo a se transformar, crescer e evoluir. 

Nos Grupos Operativos, nomenclatura da teoria grupal de Pichon–Rivière, é através da 

tarefa que se pode discutir problemas relacionados a ela, da aprendizagem e problemas 

pessoais (ENRIQUE, 2009). Para o autor, a relação indivíduo–tarefa poderia ser transposta a 

outros ambientes e situações sociais vividas pelos participantes, o que se assemelha a uma das 

preposições de Carl Rogers citadas anteriormente. 

O autor também desenvolve em sua teoria, juntamente com a noção de tarefa, os 

conceitos de pré-tarefa e projeto.  O momento das resistências, da impossibilidade de dar 

conta do objetivo frente a novas pautas, é denominado por Pichon–Rivière como sendo a pré-
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tarefa, essa é considerada por Maximino (2001) como sendo um momento defensivo do 

grupo. Com relação ao projeto refere-se a ele como um elemento do trabalho em grupo frente 

a possibilidade de participar de um grupo, fantasiando essa participação. Esse vai sendo 

transformado e recriado no decorrer do trabalho grupal (MAXIMINO, 2001). 

Maximino (2001) afirma que o Grupo Operativo tem a função básica de aprender a 

pensar, isto é, desenvolver capacidades de resoluções de forma dialética de situações 

conflitantes. 

Tanto a teoria de Pichon–Rivière, como a dos outros autores citados anteriormente, 

tem por concepção de área de estudo a Psicologia.  Falar dessas é de suma importância para 

concepção de grupo na Terapia Ocupacional, já que o estudo específico nessa área é um 

campo ainda em formação. Maximino (2001) ressalta que na prática clínica o profissional de 

Terapia Ocupacional faz adaptações das teorias, emprestando e compartilhando 

conhecimento. 

As diversas abordagens grupais, não específicas a uma área de estudo, são escolhidas a 

depender do objetivo terapêutico, sendo a mais usada por Terapeutas Ocupacionais o grupo de 

atividades. Considerando a abordagem psicodinâmica Ballarin (2003, apud Cunha, p. 135) 

define um grupo de atividade em Terapia Ocupacional como “aquele em que os participantes 

se reúnem na presença do terapeuta ocupacional, para vivenciar experiências relacionadas ao 

fazer, como, por exemplo: passear, pintar, desenhar, modelar, dançar, fazer compras, relaxar, 

jogar, costurar, etc.”. 

Para Maximino (1997), autora de artigos e livros entorno da abordagem grupal em 

Terapia Ocupacional, o grupo é um conjunto de pessoas, mas não um conjunto qualquer, e 

sim um recorte, sendo que as pessoas que participam desse grupo apresentam características 

que a incluem nesse coletivo específico.  

O desenvolvimento de grupo pela Terapia Ocupacional pode funcionar também, 

segundo Maximino (1997), como uma caixa de ressonância, agindo como promotora de 

possibilidades de intervenções. Segundo Ballarin (2001), esse entendimento dar-se-á pela 

situação do campo grupal ser formado a partir da relação Terapeuta Ocupacional-grupo-

atividade, ampliando possibilidade transferências.    

Segundo Mosey (1970, apud MAXIMINO, 1997), no grupo deve haver certo grau de 

confiança e isso só pode ser atingido através de interação e do trabalho em conjunto. A 
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proposta, o objetivo em comum, define a formação do grupo, visto que os integrantes se 

organizarão e buscarão tal objetivo. 

A confiança remete também ao conceito de vínculo, sendo a ligação com o outro 

imprescindível para o acontecer humano. O processo de vinculação se estabelece através de 

um sistema de interações, que pode ser em forma de linguagem oral, na manifestação de 

sentimentos, olhares, intensidades, etc. Para Castro (2005, p. 4), “o trabalho terapêutico 

ocupacional oferece uma oportunidade ímpar para que esse processo ocorra, nele, 

experiências vinculares anteriores do paciente poderão ser dinamizadas pela presença e pelas 

intervenções do terapeuta”.  

Outro conceito importante a ser citado é o de coesão, que aparece em diversos estudos 

de grupo, inclusive na Terapia Ocupacional. Para Maximino (2001), coesão é a relação total 

de um grupo, é o desenvolvimento de sensação de confiança e aceitação. Pode-se dizer que a 

coesão prevê a base para a interação social e o aprendizado interpessoal, sendo esses fatores 

positivos na motivação dos participantes no grupo. O fenômeno de coesão é valioso, pois é 

necessário um clima social positivo para que se trabalhe a tarefa ao longo do processo grupal, 

sendo que o grupo de atividades facilita todo esse processo de relações pessoais se comparado 

com grupos verbais (MOSEY, 1970 apud MAXIMINO, 2001).   

Um conceito que se assemelha ao de coesão, no que diz a respeito ao processo total de 

grupo, é o de setting. Esse conceito é definido pela soma de todos os procedimentos que 

organizam, normatizam e possibilitam o processo terapêutico, sendo esse não exclusivo nos 

grupos. O local, o horário, o número de sessões, tempo de duração, número de participantes 

etc., são fatores do setting que influenciam para o desenvolvimento do grupo (ZIMERNMAN, 

2000). A função do setting está na criação de um novo espaço para paciente, e esse deve ser 

mantido pelo terapeuta ao longo do processo grupal (ZIMERMAN, 2000). 

O grupo e suas contribuições gerais podem ser usadas por diferentes tipos de 

profissionais, entre eles psicólogos, psiquiatras, fonoaudiólogos etc., sendo que cada profissão 

terá a especificidade de manejo que o campo de atuação delimita (BECHELLI, 2005).   

Para se utilizar a abordagem grupal em um processo terapêutico ocupacional, 

especificamente, deve-se ter a relevância de que o profissional obtenha conhecimentos sobre o 

tema, suas características, definições e dinâmica de funcionamento, sendo importante salientar 

o uso da atividade como recurso central do profissional de Terapia Ocupacional 

(MAXIMINO, 1990).  
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2.3.Adolescência  

A noção do termo adolescência foi diferentemente entendida ao longo do tempo 

(SALLES, 2005), tornando essa uma concepção social. Para tratarmos acerca da concepção 

atual de adolescência, precisaremos pensar em concepções passadas e em que contexto esse 

termo se desenvolveu, começando pelo conceito de infância, que está inteiramente ligado a 

noção de adolescência. 

Na Idade Média, as crianças eram tratadas como os adultos e participavam das atividades 

comunitárias e pode-se dizer que construíam seu ser subjetivo em comunidade. Com a 

mudança desse preceito comunitário pela criação do conceito de família nuclear, do estado 

nação e do trabalho produtivo, a criança começou a ser parte central da família e o subjetivo 

começou a ser instituído dentro do lar, criando-se o sentimento da infância, poupando-a da 

vida trabalhista e de assuntos ditos adultos (ARIÉS, 1981). 

Com a diferenciação entre crianças e adultos a adolescência começou a ser percebida 

como fase do desenvolvimento humano a parte e entendida como período de transição entre a 

infância e a fase adulta (RESENDE, 2010). 

Entende-se, segundo Sales (2005, p. 7), que tanto a adolescência quanto a infância “são 

invenções própria da sociedade industrial, ligadas às leis trabalhistas e ao sistema educacional 

que torna o jovem dependente dos pais”, fazendo com que os adolescentes adquiram o status 

de não responsáveis jurídica, política e emocionalmente (CASTRO,1998). De acordo com 

Lyra (2010), Lopes (2006) e Moreira (2012), a valorização desse período de desenvolvimento 

deve-se também pela busca ocidental capitalista de preparar esses indivíduos para serem 

produtivos, influenciando assim a formação dos espaços que esses adolescentes são inseridos 

para tornarem-se, por fim, adultos. 

A ciência considerou, principalmente nos anos 1900, indivíduos nessa faixa etária como 

inaptos e imaturos, e espaços como a escola foram criados pensando no desenvolvimento 

desses para a maturidade. Nessa linha de pensamento, chegamos à conclusão que esse 

desenvolvimento é voltado para o ser adulto, entendendo que apenas esses são capazes de 

conduzir a vida (SALLES, 2005). 

Juntamente com o pensamento de imaturidade que povoa o imaginário central do que 

hoje, entendemos como adolescência, a realidade brasileira, que tem continuamente se 
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transformado nas últimas décadas, ainda enfrenta um cenário de necessárias mudanças 

(SILVA et al, 2015). 

 Dados epidemiológicos Brasileiros mostram um retrato preocupante com características 

de violência sofrida por esse público. A faixa etária de 10 a 24 anos é a que mais sofre morte 

por causas externas
1
; as adolescentes são o segundo maior grupo que sofre violência sexual, 

psicológica e outras violências, sendo que a violência sexual é a maior delas, 56% dos casos 

(Brasil, 2010). Outros dados como: consumo de álcool e outras drogas, a gravidez precoce e 

os altos índices de mortalidade reforçam o tratamento desses sujeitos como sendo 

problemáticos e transgressores, negligenciado o fato de serem as maiores vítimas de um 

constante processo de violação de direitos.  

Para Lyra et al (2010, p. 12), não existem padrões para o desenvolvimento desses 

indivíduos como várias teorias afirmam e, que “antes de qualquer consideração, configura-se 

essencial presentificar o adolescente sujeito dotado de uma positividade”. 

Considerando-se então que a adolescência não é um fenômeno dado pela natureza, essa se 

tornaria para Marcedo (2012, p.3) o conjunto das “características que surgem nas relações 

sociais e, mesmo as transformações biológicas e fisiológicas que são significadas pelos 

adultos e pela sociedade”, ou seja, a adolescência é uma construção social, relacionada a 

muitas maneiras de ser vivida.  

Silva (2011) acrescenta ainda que essa etapa da vida não ocorre de forma homogênea, 

principalmente se considerarmos diferenças advindas das classes sociais, que proporcionam 

ambientes distintos e condições sociais e oportunidades diferentes.   

A classificação da adolescência, que é objeto de estudo de diversas áreas do 

conhecimento, é dada de acordo com a especificidade de cada área, que considerará 

características importantes como sendo as fronteiras desse período (MOREIRA, 2012).  Para 

a Organização Mundial da Saúde (OMS), a adolescência é compreendida como sendo o 

período etário de 10 a 19 anos, 11 meses e 29 dias de idade, já para o Estatuto da Criança e do 

Adolescente (ECA) é entendida como sendo o período de 12 a 18 anos. No Brasil, segundo 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (2010), há aproximadamente 45 milhões de 

                                                
1
Causas externas são agressões, acidentes de transporte e lesões autoprovocadas intencionalmente (BRASIL, 

² “Política pública é a soma das atividades dos governos, que agem diretamente ou através de delegação, e que 

influenciam a vida dos cidadãos” (PETERS apud SOUZA, 2006, p. 5). 
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adolescentes, representando 23,6% da população, considerando a faixa etária estabelecida 

pela OMS. 

O Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), que foi o primeiro documento a olhar essa 

população como sujeitos e não como “objetos” (LOPES,2006), prevê que todas as crianças e 

adolescentes têm direitos integrais quanto ao seu desenvolvimento físico, moral, espiritual e 

social, sendo um dever da família, do poder público e da sociedade em geral assegurar a 

efetivação de todos os direitos referentes à vida (BRASIL,1990) 

O ECA também prediz o direito integral à saúde, que é garantido pelo Estado através do 

Sistema Único de Saúde (SUS) que prevê a atenção integral à saúde dessa população, sendo 

essa: promoção, proteção e recuperação (BRASIL, 2010a). As políticas públicas² sofrem 

ações diretas dos dados epidemiológicos e do imaginário central de problemática do 

adolescer. Com isso, as práticas, como é o caso da promoção da saúde, são “ainda limitadas à 

educação pela informação em relação a comportamentos problemáticos específicos, 

tardiamente, quando estes já comparecem como uma questão de saúde pública, evidenciados 

apenas em amplas pesquisas epidemiológicas” (MOREIRA, p. 20, 2012). 

2.4.Promoção da saúde  

Considera-se que o conceito de promoção da saúde foi descrito inicialmente em 1920 e 

1948 pelos autores Winslow e Sigerist respectivamente, esses sugeriram quatro divisões 

essenciais para a medicina e entre elas a promoção da saúde, juntamente com a prevenção de 

doenças, a recuperação e a reabilitação (BRASIL, 2007b). 

Buss (2009) diz que o conceito de promoção da saúde foi descrito, em sua forma 

tradicional, a partir do modelo de Leavell & Clark, na década de 40, como um dos elementos 

do nível primário de atenção à saúde. Ambos os conceitos sofreram grandes modificações nos 

últimos 25 anos, outras linhas de pesquisa foram descritas, principalmente nos Estados 

Unidos da América (EUA), Canadá e nos países da Europa Ocidental (BUSS, 2009; 

BARROS, 2002). 

Nos anos seguintes a “criação” do conceito, mais especificamente nos anos 70, a 

promoção da saúde ganhou destaque, sendo considerada a “nova concepção de saúde” não 

voltada à doença, trazendo destaque aos determinantes sociais e econômicos no processo de 

saúde- doença. Um dos causadores dessa notabilidade foi o Relatório Lalonde, considerado 

como marco, no movimento moderno na promoção à saúde, sendo o primeiro documento 
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oficial a usar o termo promoção da saúde. Muitas foram as críticas em torno do enfoque desse 

documento aos processos comportamentais, voltado à mudança de estilo de vida e as 

organizações de saúde, negligenciando os processos políticos e econômicos e sociais. 

 Posterior ao Relatório de Lalonde, e não menos importante, houve a I Conferência 

Internacional sobre Promoção da Saúde que delimitou conceitos e estratégias e que, ao final, 

gerou a Carta de Ottawa, documento esse define como promoção da saúde, 

o nome dado ao processo de capacitação a comunidade para atuar na melhoria de 

sua qualidade de vida e saúde, incluindo uma maior participação no controle deste 

processo. Para atingir um estado de completo bem-estar físico, mental e social [...]. 

(CARTA DE OTTAWA, 1986, p.1) 

Sendo assim, entendeu-se que a promoção da saúde era uma ação continua de muitos 

atores e settings, que deveria enfatizar os recursos pessoais e sociais, bem como a 

competência física; diferenciando-se da prevenção e educação em saúde, mesmo que esses 

não tenham limites rígidos (SOUZA, 2004). 

 Segundo Buss (2009) a promoção da saúde é uma “responsabilidade múltipla” que 

envolve: as ações do estado com políticas públicas saudáveis, dos indivíduos com o 

desenvolvimento de habilidades pessoais, dos sistemas de saúde com a reorientação do 

sistema de saúde e de parcerias Inter Setoriais. Essas parcerias, conforme Lima (2004) 

descreve, não são de responsabilidade exclusiva do setor de saúde, visto que esse é limitado e 

que as intervenções necessárias para a promoção de saúde fogem das esferas que o setor de 

saúde cobre; seria necessário, então, outros setores como: educação, trabalho, economia, 

justiça, meio ambiente, transporte, lazer, produção e consumo de alimentos, articulados com 

um fim comum de melhoria da saúde da população (BRASIL, 1986).   

Para compreender a promoção da saúde, precisamos pensar sobre o conceito de saúde 

e consequentemente de doença. Um dos conceitos de saúde, que é considerado na 

contemporaneidade como desatualizado, é a saúde como ausência de doenças, outro, também 

considerado desatualizado, é o conceito dado pela Organização Mundial de Saúde, 

considerando como o completo bem – estar físico, mental e social, analisado por muitos 

teóricos como utópico (BARRO, 2002). Esses conceitos foram entendidos de forma diferente 

ao longo do tempo por vários teóricos, e pode ser considerado diferente para cada sociedade a 

depender da época, do lugar e da classe social (SOUZA, 2004; SCILIAR, 2007). Considera-se 

ainda, segundo Badziak, 2010, p.70, que 
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os conceitos não são estáticos, ou seja, as definições de normalidade e saúde 

não são universalmente válidas para todos; ao contrário, como afirma a nova 

psiquiatria transcultural, variam em diferentes sociedades, bem como no 

interior de uma mesma sociedade, de acordo com a posição socioeconômica e 

da subcultura de quem as concebe. 

Entendemos, então, que os conceitos de saúde e doença podem ser considerados um 

processo social (LAURELL, 1982). 

Os modelos de saúde estão ligados à forma com que se entende esse processo saúde- 

doença.  O modelo predominante no Brasil em praticamente todo o mundo é o biomédico que 

enfatiza a etiologia, o diagnóstico e o tratamento de enfermidades, e esse foco de sanar 

doenças faz a indicação de que a saúde é considerada como a ausência desta, de forma que as 

ações serão voltadas para evitar doenças. Se pensarmos em todo o conceito de promoção da 

saúde essa pode ser considerada como uma oposição ou como forma a complementar do 

modelo biomédico, podendo gerar conflitos de interesse entre os setores governamentais e 

desajustamento de ações (JUSTO, 2010; SOUZA,2004). 

No Brasil, a má distribuição de renda, a falta de condições mínimas de higiene, a falta 

de acesso a educação e a saúde, etc., tem interferência na saúde da população e esses fatores 

influenciam na forma de implementação de estratégias para a promoção da saúde, tornando 

essas insuficientes ou/e ineficientes (BYDLOWSKI, 2004). 

A promoção da saúde pode ser vista também como forma de emancipação da 

população, ornando essa hábil para participar diretamente das decisões comunitárias. Segundo 

Boaventura (2000, apud FREITAS, 2011, p.1), a colocação exclusiva técnico-cientifica nas 

mãos de especialistas e político-administrativa nas mãos de políticos eleitos, faz com que o 

cidadão seja “reduzido ao papel de mero eleitor, consumidor e 'usuário' de serviços e 'opções' 

políticas, ampliando-se a lógica instrumental de mercado para o conjunto da vida social” 

sendo a emancipação uma estratégia contra hegemônica para as comunidades.   

Usaremos o conceito de empoderamento como semelhante, em essência, ao de 

emancipação. Este é entendido como processo de capacitar os indivíduos e comunidades com 

a finalidade de assumirem a responsabilidade frete aos fatores pessoais, socioeconômicos e 

ambientais que afetam a saúde (MOREIRA, 2012). 
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O Sistema Único de Saúde (SUS) brasileiro busca, através do princípio da 

integralidade
3
, olhar o indivíduo em todos os âmbitos citados anteriormente. Nesse sistema, as 

estratégias de promoção da saúde buscam prever ações nos determinantes e condicionantes da 

saúde, de modo que essas ações sejam feitas com base em promover a qualidade de vida, 

reduzir vulnerabilidade e risco-modo de viver, condições de trabalho, estudo, habitação, lazer, 

cultura, acesso a bens de serviços essenciais (BRASIL, 2010b). 

As intervenções com finalidade de promoção de saúde são entendidas como sendo 

eficazes quando são encontradas melhorias na vida real dos assistidos, sendo essas complexas 

de serem avaliadas e medidas (NUTBEAM, 1999 apud LIMA, 2004). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
3A integralidade é um dos princípios doutrinários da política do Estado brasileiro para a saúde no SUS. Esse 

conceito faz menção que a atenção a saúde deve levar em consideração cada individuo ou grupo de pessoas de 

acordo com suas necessidades. BRASIL, 2000. 
 

http://www.epsjv.fiocruz.br/dicionario/verbetes/intsau.html
http://www.epsjv.fiocruz.br/dicionario/verbetes/sau.html
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3.  JUSTIFICATIVA  

   

 

Viver em sociedade requer participar de grupos, sejam eles religiosos, escolares, 

familiares etc., sendo o ser humano sujeito composto por elementos individuais e também 

grupais. O estudo de grupos é feito por diversas áreas do conhecimento e a Terapia 

Ocupacional, como parte geradora de conhecimento com especificidade tão relevante é um 

campo em crescimento que tem contribuído com os avanços na pesquisa nessa área. Em uma 

busca prévia de artigos científicos realizada com os descritores: grupos terapêuticos, Terapia 

Ocupacional, adolescência e promoção da saúde, foi identificada pouca produção, gerando, na 

prática clínica, pouco conhecimento teórico. 

Segundo Kim (1995, apud Farias, 2004), a infância e a adolescência são períodos 

críticos em que hábitos e comportamentos são estabelecidos, incorporados e, muitas vezes, 

passados para a fase adulta, e que se tornam mais difíceis de serem mudados. Dessa forma, 

compreendemos que, para a estratégia de promoção da saúde, a adolescência é uma fase de 

grande relevância, além do que a compreensão da forma como o grupo terapêutico pode 

funcionar como ferramenta para alcançar esse público é de amplo valor.  

Quando compreendemos a promoção de saúde como uma política/método eficaz, 

entendemos que, quando conseguimos intervir nos modos como a coletividade e os sujeitos 

elegem opções de viver como desejáveis, criamos novas possibilidades, fazendo com que 

esses organizem suas escolhas e interesses (BRASIL, 2010b). Desta forma, quando atingimos 

sujeitos em plena formação de conceitos, como é no caso dos adolescentes, exercemos 

influência positiva no modo de viver de uma coletividade por longo espaço temporal. 

Por três anos a autora desse trabalho participou de um projeto de Extensão vinculado à 

Universidade de Brasília, que faz, ao longo do ano letivo, intervenções em uma escola de 

ensino fundamental, buscando promover saúde através de abordagens grupais. A temática 

central é sexualidade. Ao longo do desenvolvimento de dois anos foi notado que o tema 

sexualidade em si ficava às vezes, em segundo plano; as temáticas trazidas pelos componentes 

do grupo extravasavam o delineamento do tema. As demandas eram variadas, desde 

convivência familiar a questionamentos vocacionais, o que fazia que ao final do ano letivo 

uma grande quantidade de assuntos tivesse sido abordada.  
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No desenvolver do projeto de extensão, foi notada grande mudança entre o discurso 

inicial e final dos participantes e diferença, também, na forma que se portavam em relação ao 

outro e os cuidados com sua própria saúde e vida comunitária. Visto tamanho ganho e 

conhecendo os aparatos teóricos da Terapia Ocupacional e da promoção de saúde, foi gerado 

o questionamento inicial para esse trabalho. 
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4. HIPÓTESE 

É possível promover a saúde do adolescente através das abordagens grupais por Terapeutas 

Ocupacionais? 

5. OBJETIVOS 

 

5.1. OBJETIVO GERAL 

Entender como a Terapia Ocupacional pode contribuir para a promoção da saúde de 

adolescentes através de grupos terapêuticos 

 

5.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 - Identificar as especificidades da atuação da Terapia Ocupacional em grupos terapêuticos;  

- Identificar como os adolescentes se envolvem no processo grupal; 

- Verificar quais aspectos do cotidiano são trazidos e abordados pelo grupo terapêutico; 

- Verificar o impacto do grupo no comportamento e discurso dos adolescentes.  
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6. METODOLOGIA 

 

6.1. Tipo de estudo 

A pesquisa foi feita com base na metodologia de estudo misto sequencial. Segundo 

Creswell (2010, p.39):   

Procedimentos de métodos mistos sequenciais são aqueles em que o pesquisador 

procura elaborar ou expandir os achados de um método com os de outro método. 

Isso pode envolver iniciar com uma entrevista qualitativa para propósitos 

exploratórios e prosseguir com um método quantitativo, de levantamento com uma 

amostra ampla, para que o pesquisador possa generalizar os resultados para uma 

população. 

 

Os métodos mistos em si levam a uma perspectiva mais vasta e profunda no estudo de 

um fenômeno, que no caso desse trabalho é a relação do grupo terapêutico com a promoção 

de saúde de adolescentes. 

Quanto à base filosófica, os métodos mistos se fundamentam no pragmatismo, que 

preconiza que ao invés do pesquisador se focar nos métodos, enfatize o problema da pesquisa 

e empregue todas as abordagens disponíveis para entender o problema (CRESWELL, 2010). 

A estratégia de pesquisa empregada foi a de Estudo de Caso, que é caracterizada por 

ser uma estratégia de investigação “[...] em que o pesquisador explora profundamente um 

programa, um evento, uma atividade, um processo ou um ou mais indivíduos” (CRESWELL, 

2010, p.37). Segundo Yin (2001) o Estudo de Caso contribui de forma inigualável para a 

compreensão de fenômenos individuais, organizacionais e políticos, e consegue investigar de 

forma holística preservando os aspectos e significados da vida real. 

 

6.2. Participantes e local da pesquisa  

 

A coleta de dados foi realizada em um Centro de Ensino Fundamental do Distrito 

Federal (CEF), onde a pesquisadora faz intervenções regulares através do projeto de Extensão 

“Falando sobre sexualidade com jovens do ensino fundamental: uma proposta reflexiva e 

motivadora”, tendo boa articulação e fácil inserção para a pesquisa.   

O CEF é um dos quatorzes Centros de Ensino Fundamental de caráter publico 

localizados em Taguatinga (BRASIL, 2013). O Ensino Fundamental compreende um período 

total de nove anos, sendo dividido em duas partes: a primeira do primeiro ao quinto ano e o 

segundo do sexto ao nono ano (BRASIL, 2003).  
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O CEF abrange um total de 868 alunos matriculados, em 2014, na segunda parte do 

ensino fundamental (BRASIL, 2014b). A estrutura física da escola aqui citada contempla 15 

salas de aula, biblioteca, salas de coordenação e dos professores, auditório, 2 banheiros para 

alunos, e 1 para funcionários, área de convivência para alunos, e uma pequena quadra de 

esporte. 

Segundo Mahoney (2002) a escola constitui um local com contexto diversificado que 

promove desenvolvimento e a aprendizagem, oferecendo uma variedade de conhecimentos, 

atividades, regras e valores. Sendo um importante espaço para intervenções em âmbito geral. 

O Projeto de Extensão citado anteriormente abrangeu no ano de 2014 no CEF um total 

de sete turmas, todas de 6° ano, sendo que a pesquisadora analisou recortes de duas dessas. 

Devido à grande quantidade de alunos, cerca de 40 por turma, todas as 6 turmas foram 

divididas 2 grupos com o objetivo de viabilizar a abordagem grupal. Nesta pesquisa foram 

analisados dois desses grupos por motivo de compatibilidade de horários.  

6.3. Instrumentos da pesquisa  

 

Por se tratar de uma pesquisa mista sequencial primeiramente foi feita uma abordagem 

qualitativa, a observação participante. Segundo Queiroz (2006, p.2) “observar significa 

colocar sentido a um objeto para dele adquirir conhecimento claro e preciso” e essa torna-se 

uma metodologia a partir do momento que passa por sistematização, planejamento e controle 

da objetividade.  

Para a sistematização foi utilizado um roteiro de observação (Apêndice A) que gerou a 

cada intervenção, no total de cinco, um relatório detalhado das variáveis observadas. Os 

tópicos desse roteiro foram desenvolvidos tendo como base às intervenções anteriores e 

testado previamente no mês anterior a pesquisa com os participantes do projeto no próprio 

local de intervenções.  

Em um segundo momento foi aplicado um questionário semiestruturado (Apêndice B) 

a fim de conhecer a visão dos participantes sobre as atividades propostas para o grupo e seus 

impactos. Não foram todos os participantes que responderam o questionário. De forma 

aleatória foram escolhidos quatro participantes de cada turma observada, no que totalizaria 

oito. Segundo Hoz (1985, apud Miranda, 2011, p.7) um questionário “é um instrumento para 

recolha de dados constituído por um conjunto mais ou menos amplo de perguntas e questões 
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que se consideram relevantes de acordo com as características e dimensão do que se deseja 

observar”. Optou-se por um questionário auto aplicativo de forma que a pesquisadora não 

mantivesse contato com o participante no momento do preenchimento do mesmo, já que a 

pesquisadora esteve muito envolvida no processo com os participantes e sua presença no 

momento poderia influencia-los de alguma maneira. 

6.4. Aspectos Éticos  

Essa pesquisa respeitou os critérios éticos propostos pela Universidade de Brasília que 

se ampara na Resolução CNS n° 466/12 (BRASIL, 2012), que contempla a necessidade de 

aprovação pelo comitê de ética em pesquisa. Após a aprovação foi gerado o número 

097419/2014 (é esse?) que se refere ao parecer da pesquisa. Foi feito o uso do Termo de 

Assentimento (apêndice C) para os sujeitos da pesquisa e o Termo de consentimento livre e 

esclarecido (TCLE) para os responsáveis (apêndice D).  

Cada participante da pesquisa foi claramente orientado sobre os benefícios e riscos de 

sua participação (BRASIL, 2012).  

 

6.5. Análise de dados  

 

A investigação em Estudo de Caso consiste em uma tarefa complexa, já que essa 

envolve diversas variáveis de interesse e informações, tanto quanto possível, para entender 

um fenômeno (DUARTE, 2006). De acordo com Yin (2001, p.121) as “várias fontes de 

evidências fornecem essencialmente várias avaliações do mesmo fenômeno” gerando maior 

confiabilidade já que o mesmo evento é visto sobre vários pontos de vista. 

Nesse estudo foi utilizada a estratégia de Descrição de Caso, que para Yin (2001) é 

uma forma de organização sendo uma alternativa quando não há preposições teóricas para 

guiar o estudo. Para a escolha dos tópicos a serem descritos foi feita primeiramente a análise 

de todos os relatórios de campo preenchidos durante o período de observação, a fim de 

reconhecer os aspectos que tiverem mais relevância, construiu-se a partir daí temas e aspectos 

de análise e a elaboração de uma primeira classificação por assunto e tópico de informação, 

esses são: estrutura do grupo - setting e temas do cotidiano- atividades. 

Como análise final foi feita a triangulação dos dados selecionados na observação com 

os dados do questionário respondido pelos participantes. A triangulação segundo Creswell 



 

29 

(2010, p. 39) é “[..] um meio para a busca de convergência entre os métodos qualitativos e 

quantitativos”, afim de que a análise se torne mais acurada e convincente (YIN, 2001)  
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7. SOBRE O PROJETO DE EXTENSÃO  

 

A atividade de extensão universitária é um importante mecanismo de diálogo entre a 

universidade e a comunidade, considerada, segundo FORPROEX (2012), como a postura da 

universidade na sociedade em que se insere, sendo essa indissociável com o ensino e a 

pesquisa. Segundo Castro (2004) a extensão produz conhecimento a partir da experiência, 

sendo considerada emancipadora dos envolvidos.   

Nesse tópico traremos o histórico do projeto da Faculdade de Ceilândia, da 

Universidade de Brasília, “Falando sobre sexualidade com jovens do ensino fundamental: 

uma proposta reflexiva e motivadora” e sua estrutura, coordenado pela professora Flávia 

Mazitelli. 

 Inicialmente o projeto foi criado para atender turmas do ensino médio, em 2010, tendo 

o seu início com alunos de uma escola pública da Ceilândia- DF que atendiam a esse quesito. 

Nessa escola, que dividia espaço com a recém-inaugurada Faculdade da Ceilândia, expansão 

da UnB, o projeto foi desenvolvido ao longo de um ano letivo. Com a dificuldade encontrada 

com a adesão dos alunos ao projeto, já que para frequentar as atividades eles deveriam ir em 

contra turno, houve uma busca por outra instituição que aderisse às propostas de atividades do 

projeto e que cedesse espaço no horário de aula. Foi firmado, então, um acordo com a 

coordenação pedagógica do Centro de Ensino Fundamental, no qual essa pesquisa foi 

desenvolvida, necessitando que houvesse adaptações da proposta, já que os alunos assistidos 

seriam mais novos, do ensino fundamental. 

 Inicialmente foram desenvolvidas atividades com alunos do nono ano, mas 

posteriormente a escola não teve estrutura para fornecimento de espaço com essa faixa etária. 

Essas turmas foram realocadas para outro turno por problemas com traficantes que ficavam na 

porta da escola e como não seria possível desenvolver as atividades pela manhã, o projeto 

passou a trabalhar com o sexto ano na parte da tarde, sendo necessárias novas adaptações . As 

intervenções com essas turmas já perduram três anos, sendo a pesquisa feita no segundo ano 

das implementações de atividade.     

Em um documento criado para a delimitação da proposta do projeto é definido que o 

mesmo busca promover espaços diferenciados de encontro que promovem trocas e reflexões 

(DEX, 2012). Para se atingir esses objetivos segue-se uma estrutura de intervenções. No ano 
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de 2014 houve em média 20 encontros com os grupos no CEF, sendo que os temas 

trabalhados anteriormente a realização da pesquisa e a quantidade de encontros de cada tema 

foram: formação de vínculo (5), família (2), estereótipos (2), gênero (2), tipos de 

relacionamentos (2) e métodos contraceptivos (2), e os temas tratados nas intervenções 

observadas foram sobre drogas (2), doenças sexualmente transmissíveis e métodos 

contraceptivos (2) e o fechamento do projeto (1). 

 Há em campo uma equipe formada por estudantes da área de saúde, normalmente o 

número de 12. Para cada turma atendida há o número de 4 colaboradores, sendo que como 

citado no sub tópico 5.2 cada turma é dividida em 2 subgrupos, restando 2 colaboradores para 

cada um desses. Esses estudantes são supervisionados semanalmente pela coordenadora do 

projeto. 

 Iniciam-se as intervenções, com os grupos divididos em salas diferentes, com uma 

breve conversa sobre assuntos que os participantes levantam de forma espontânea e os 

colaboradores buscam mediá-los. Após esse momento há o início da atividade proposta para o 

dia, que pode ser ou não referente aos assuntos que eles levantam no começo da intervenção. 

Ao final é disponibilizado aos participantes uma caixa onde eles podem demonstrar de forma 

anônima, através da escrita ou desenhos, dúvidas e opiniões acerca das intervenções e dos 

assuntos. 

 No primeiro encontro foi feito um contrato com os grupos  onde os participantes citam 

regras para o desenvolvimento, que são seguidas e lembradas ao longo do processo grupal. 

Foi dito também que a participação no projeto é facultativa, não atribuída de valores de 

pontuação para a média de nenhuma matéria. Quando o aluno não deseja participar das 

atividades, o mesmo é informado de que o professor do referente horário disponibilizará uma 

atividade a ser feita em outra sala, sendo que uma vez decidida a não participação no projeto 

essa é mantida até o final das intervenções no ano letivo.   

 Foi sempre informado aos alunos que o espaço dos nossos encontros é de uma aula 

cedida pelos professores parceiros do projeto, mas que não têm a estrutura de uma aula e que 

os colaboradores, estudantes da UnB, não são professores. Faz-se isso para retirar o rótulo da 

aula tradicional e buscar quebrar esse formato expositivo, em que os professores falam e eles 

apenas escutam. 
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 O projeto não tem uma estrutura rígida de atividades a serem desenvolvidas, é 

considerado que cada turma determina o ritmo do desenvolvimento. Há um conjunto de temas 

a ser trabalhado, mas isto acorre na ordem que os participantes “ditam”.  

 No período em que se desenvolveu a pesquisa, no início de novembro, o grupo já tinha 

passado por um longo processo de criação de vinculo e desenvolvimento de temas, começado 

no mês de maio do mesmo ano.   
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8. RESULTADOS E DISCUSSÃO  

 Neste capítulo serão apresentados os dados coletados pela pesquisadora. Como 

descrito anteriormente, esses serão analisados a partir da revisão bibliográfica contida no 

trabalho. Para melhor organização, os assuntos foram separados em duas categorias: Enquadre 

grupal e Setting Terapêutico, e Temas do Cotidiano e Atividades. Esses e os subtópicos terão 

como enunciado uma frase dita por participantes ao longo da observação.     

8.1 “Eu prefiro quando vocês dividem” – Enquadre grupal – setting Terapêutico  

 “Eu prefiro quando vocês dividem”: essa foi uma frase que surgiu quando 

questionamos a turma sobre o que eles preferiam quanto ao formato dos grupos, a intervenção 

nos fornecia a possibilidade de que naquele dia não fossem divididos os grupos, mas 

primeiramente perguntamos a eles. Não todos, mas a maioria decidiu por dividir a turma. 

Concebemos que, para aquela atividade, seria mais produtivo que os grupos estivessem 

juntos. Foi apenas feita uma divisão no ambiente, um grupo ficou de um lado e o outro de 

outro, espaço não suficiente para garantir que a estrutura desses não fosse abalada.  

 Esse acontecimento nos faz pensar que apesar dos participantes terem estabelecido 

uma identidade grupal, quando juntos com o restante da turma, eles voltavam a ser apenas os 

alunos do sexto ano, reproduzindo os mesmos comportamentos dessa turma em aula. 

  Segundo Mosey (1970 apud MAXIMINO, 1997) um grupo deve ter certo grau de 

confiança para o desenvolvimento da atividade proposta. Mesmo que os alunos convivam 

diariamente uns com os outros ao longo do período letivo não quer dizer que eles tenham o 

vínculo necessário para funcionar como um grupo terapêutico.  O vínculo dos grupos já tinha 

previamente sido construído, o espaço grupal, que será mais a frente discutido, estava 

delimitado e com a ruptura desse os participantes não agiam da mesma forma que nos grupos. 

Zimerman (2000) afirma que há distinções dos fenômenos grupais e aquilo que 

constitui um processo grupal terapêutico. Existe o que se reproduz em todo grupo de forma 

ubíqua, enquanto há também o que é especifico do grupo terapêutico, dado pelo seu enquadre 

peculiar. 

O peculiar é o enquadre grupal, feito uma vez por semana. A convivência diária dos 

participantes como alunos de uma mesma turma influenciou de alguma forma na coesão 

grupal, não podemos dizer que de uma forma negativa ou positiva.  A turma já se conhecia 
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quando começaram as intervenções, então o vínculo com os colaboradores do projeto teve que 

ser estabelecido, já que precisavam ser aceitos pela turma. 

A formação do grupo e o setting pareciam exigir que o tipo de vínculo entre os 

participantes mudasse do “colega de sala de aula” para o “colega do meu grupo”, e isso ao 

longo das observações parecia ainda ser muito abstrato para os participantes. Segundo Rogers 

(1986) a convivência dos indivíduos fora do ambiente do grupo oferece grande potencial 

terapêutico e é benéfica para quem o faz. Mas no relato de Rogers em seu livro os 

participantes buscavam uns aos outros fora do grupo por vontade própria, no caso que aqui 

estamos discutindo os indivíduos não precisam “buscar”, eles já convivem pela 

obrigatoriedade de ir à escola. Como dito, não podemos afirmar ou supor que esse contato era 

benéfico ou não, a observação não trouxe resultados quanto a isso. 

 Outro ponto importante é a composição dos grupos. No começo das intervenções, no 

início do ano letivo, deixamos livre para que os participantes se dividissem nos grupos. 

Supomos, assim, que essa divisão ocorreu por afinidade. Uma vez divididos, os grupos estão 

formados e os participantes não são autorizados a mudar, já que isso não corroboraria para a 

formação de vínculo e a manutenção da estrutura. Durante as observações o número de 

participantes dos grupos foi entre 8 a 13, em uma média de 10,2 alunos por intervenção. Isso 

vai ao encontro do que Rogers (1986) diz sobre as linhas comuns dos grupos, que esses 

tendem a ser pequenos, por volta de oito a dezoito membros.  

A quantidade de membros do grupo influencia no desenvolver da atividade. Cunha 

(2009) afirma que a quantidade de participantes deve ser de acordo com a atividade proposta e 

Zimerman (2000) complementa afirmando que a quantidade de participantes deve assegurar 

que todos tenham contato entre si, tanto verbal quanto visual; que a coesão do grupo seja 

alcançada; o tempo deve permitir espaço para todos participarem da discussão; e que o 

número de participantes encoraje os mesmos a participarem do desenvolvimento do grupo.   

Notamos que para que se desenvolva o que Zimerman (2000) propõe, o número de 

participantes no tipo de intervenção que aqui estamos tratando não deve ser maior que 12. O 

tópico do roteiro de observação que tratava sobre a dispersão dos participantes ao longo da 

intervenção tinham mais anotações da pesquisadora, quando o número de participantes era 

superior a esse.   
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No questionário respondido pelos alunos, 3 marcaram que preferiam a turma dividida 

e 1 a turma junta, o que mostra que os participantes notam diferença nas intervenções quanto 

a quantidade de participantes. 

Os grupos eram heterogêneos, ou seja, não permanecia apenas um sexo ou idade. A 

maioria dos participantes tinha entre 11 a 12 anos, sendo que alguns, cerca de três, de um 

específico grupo, tinham mais de 13 anos. Essa configuração influenciava no desenvolver das 

atividades. 

 Observou-se que os participantes se aglomeravam já dentro dos grupos em subgrupos, 

por idade e sexo, e ao decorrer da formação de vínculo essa formação tendia a ser menor. 

Segundo Rogers (1986) o que leva os participantes do grupo a se comunicarem e interagirem 

de forma autêntica é o sentimento de confiança, que é desenvolvido ao longo do processo 

grupal.  

Uma observação de Maximino (2001) no desenvolvimento de grupo com psicóticos 

pode vir ao encontro do acontecimento de grupos com adolescentes. A autora notou que em 

muitos momentos o grupo voltava a pré-tarefa proposta por Pichon-Rivière, que é esperado no 

desenvolvimento grupal, mas que a frequência desse acontecimento pode estar ligada a 

especificidade dos participantes do grupo. Pode-se considerar que o grupo aqui observado 

retomava a pré-tarefa, com o comportamento dos subgrupos, mas essa pode ser uma das 

características vividas no processo de adolescer. 

Zimerman (2000) afirma que o desenvolvimento de grupos com adolescentes tem 

peculiaridades, como a vergonha em exposição grupal e a tendência de substituição da 

reflexão pela ação.  Entre essas peculiaridades pode estar a do fato observado, quanto ao 

comportamento dos subgrupos. 

Não podemos afirmar que essa configuração atrapalhou as intervenções. Em certos 

momentos, eram positivas, em outros nem tanto. A partir dessa observação a pesquisadora 

passou a “passear” por esses pequenos grupos ao longo das intervenções, o que gerou para a 

pesquisa falas mais específicas desses participantes e a compreensão de que eles se dividiam 

por assuntos em comum. 

Os aspectos do cotidiano, que serão discutidos no tópico 6.2, eram trazidos nesses 

momentos de aproximação com os adolescentes, cada subgrupo parecia viver um contexto 
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muito específico que o diferenciava do restante, mas quando dispostos em grupo para a 

discussão, os temas discutidos entre os integrantes dos subgrupos surgiam e ecoavam.  

O funcionamento do dispositivo grupal como forma de “caixa de ressonância” 

proposta por Maximino (1997) é percebido nessa situação. A possibilidade de intervenções 

aumentava com o conteúdo que emergia da fala dos participantes e as intervenções afetavam 

os demais que faziam a atividade em seus subgrupos. Podemos dizer que essa situação 

funcionou como uma forma de coesão grupal, o que caracterizou o grupo como um todo, 

mesmo que aparentemente reduzido pelos subgrupos.  

A diferença de realidades familiares, financeiras e até de idade influenciou na relação 

do grupo. Segundo Rogers (1986) o grupo desperta a possibilidade de interações e quando há 

um grupo com características diferentes, há um aprendizado com o outro, uma troca de 

experiência.  

Esse fato apareceu muito nas observações quando relacionados a família. Uns viviam 

com uma família formada por pai, mãe e irmãos, outros moravam com o tio porque o pai tinha 

sido preso e a mãe o havia abandonado. Ao se deparar com esse tipo de diferença a expressão 

dos participantes era de espanto e curiosidade pela realidade do outro, muitas perguntas 

surgiam nesse tipo de contexto, gerando discussão e fortalecimento do grupo.  

8.1.2. “Essa é a única aula que a gente pode fazer alguma coisa” 

 Havia três meninas em um grupo que pareciam não se envolver com a proposta do 

grupo, ou seja, com a tarefa. “Cala a boa, quero ir embora dessa aula”: essa fala surgiu de uma 

delas em um contexto onde o professor que cedia o momento de aula para o projeto faltou. 

Como de costume na escola, em momentos como esse, os alunos são dispensados para ficar 

no pátio do colégio. Mas essa turma tinha as atividades do projeto e podia “escolher” entre 

participar ou não. As meninas, que já tinham dificuldade com o envolvimento dos trabalhos 

grupais, reclamaram e a turma se dividiu. Essa situação, de falta de professor, ocorreu outra 

vez, porém não houve resistência na participação.  

 O ambiente escolar é bem específico e produz diversas influências no 

desenvolvimento de um grupo terapêutico. O verbo escolher foi referido no parágrafo anterior 

com aspas com o objetivo de salientar que o que é preconizado pela proposta do grupo é 

muitas vezes descontruído pelo modo de funcionamento da escola, com suas regras e normas 

estáticas. Consideramos nas nossas intervenções o desejo do sujeito, se o mesmo quer ou não 
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participar, mas o campo, delimitado pela estrutura escolar, não permitiu fluência em certos 

manejos com grupo, influenciando no setting. 

Para Moreira (2012), o setting tem a função de criar um novo espaço, o que nos remete 

ao fato de que existem espaços anteriores a esse, e a formulação do setting estudado foi um 

árduo trabalho. A existência de um cotidiano comum já vivenciado pelos participantes teve 

que ser ressignificado ao longo das intervenções. 

Constantemente os facilitadores lembravam que aquele espaço não era uma aula, 

mesmo que todo o restante parecesse ser – a estrutura física, as normas. Para que o setting 

funcione, segundo  Moreira, (2012), esse deve primeiro estar estruturado no terapeuta e deve 

transparecer na intervenção que o mesmo faz, tornando-o responsável pelo enquadre grupal.   

No questionário, quando perguntado se era preferível ter aulas, dinâmicas ou palestras 

sobre os temas abordados no grupo, nenhum dos participantes marcou “palestras”. Esse tipo 

de abordagem mostrou não ser bem aceita por esses adolescentes, o que nos remete às 

formulações de ações voltadas para a faixa etária.  Para Moreira (2012) as intervenções com 

adolescentes são voltadas para a educação pela informação, já pré-estabelecidas pelos 

comportamentos tidos como problemáticos. O formado do grupo que oferecemos buscou 

descontruir isso, pensado para ser mais interativo e dinâmico, buscando não olhar apenas o 

que era problemático, como veremos a seguir. 

 “Essa é a única aula que a gente pode fazer alguma coisa”, essa é a fala que abre esse 

subtópico, o que nos faz supor que em outros momentos do cotidiano escolar não foi 

permitida a expressão desse aluno e que o grupo foi o espaço encontrado por ele para expor o 

que estava latente.  

“Posso falar tudo o que quero?”. O espaço do grupo foi um local de escuta dentro de 

um sistema passivo em que eles só eram ouvintes. Esta inversão de lógica, este espaço onde 

se podia falar tudo o que quisesse, era muitas vezes percebido com espanto. 

Veiga-Neto (2006 apud Valeirão, 2009) afirma que a escola influencia na 

subjetividade dos sujeitos, sendo um dispositivo para a normatização de discursos. Os 

discursos validados são os passados pelos professores, detentores da verdade científica.  Esse 

contexto de normatização ao quais os participantes são expostos diariamente influencia na 

forma como vivenciam a adolescência e isso aparecia nas intervenções de grupo. 
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A criação desse espaço dentro da escola foi compreendida de forma diferente pela 

coordenação e pelos professores. A orientadora pedagógica apoiava a proposta e fazia a 

articulação com os demais professores que, não necessariamente, reconheciam a importância 

do trabalho. 

 Um dos professores chegou a comentar que a turma ficava muito solta. Pode-se sugerir 

que esta afirmação deriva do fato de não se utilizar o modelo de “aula” que talvez ele 

esperasse e legitimasse. Foi argumentado que a estrutura do Projeto de Extensão que 

estávamos desenvolvendo era diferente e que realmente não era para ser uma aula.  

 A proposta do grupo não era de normatizar algum tipo de discurso, mas gerar 

reflexões sobre os temas abordados.  Promover saúde implica emancipar os sujeitos quanto às 

suas possibilidades de escolhas, não impor comportamentos (FREITAS, 2011).  

 Quando consideramos os adolescentes dotados de positividade, propomos que esses 

exerçam papéis sociais dentro de microcosmos específicos e que esses indivíduos precisam 

ser empoderados quanto à essas funções (LYRA, 2002). 

 A forma como o grupo pode auxiliar na emancipação depende também da visão do 

facilitador, o coordenador, frente ao manejo do grupo e a visão da adolescência. Para Rogers 

(1986) o estilo do facilitador e os seus conceitos de todo o processo grupal tem importância na 

condução da experiência de grupo. 

 Os facilitadores do caso estudado tratavam-se de discentes da Universidade de Brasília 

na área da saúde, portanto esses estão em formação acadêmica e, não necessariamente, sabiam 

teorias de como lidar com grupos terapêuticos. A grade curricular do curso de Terapia 

Ocupacional, por exemplo, não oferece obrigatoriedade de cursar disciplinas especificas de 

grupo terapêutico (Faculdade de Ceilândia, 2008). Esse conhecimento tem que ser 

desenvolvido ao longo da experiência com o projeto, apoiando-se nas supervisões. Por outro 

lado, o fato dos facilitadores não serem graduados, e de não ter tanta diferença de idade que os 

participantes, pode ter auxiliado na formação de vínculo e no manejo quanto a promoção da 

saúde. 

 Em uma intervenção a participante questionou o motivo dos facilitadores não 

aplicarem medidas punitivas como era de costume dos professores. Além de falar que não 

estávamos em papel de professores, foi explicado que éramos alunos como eles e a nossa 

função ali. A partir disso foram geradas mais discussões de onde estudávamos, que curso 
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fazíamos e de como era essa “tal” de UnB, contribuindo para uma relação não hegemônica. 

Outro exemplo dessa relação é mostrado a seguir. 

 Em uma das observações, uma participante mostrou curiosidade pelas anotações que 

estavam sendo feitas pela pesquisadora. Permitimos que ela olhasse o que estava escrito, 

então ela pegou a folha, leu tudo o que estava escrito e devolveu. Na mesma intervenção essa 

participante presenteou a pesquisadora com uma pulseira que o subgrupo que ela pertencia 

usava (eles faziam manualmente esse objeto).  Pode-se supor que o presente seja um símbolo 

de pertencimento ao grupo. Nesse episódio podemos notar um fato importante: os 

facilitadores não se colocavam em uma posição de superioridade em relação aos participantes, 

e o símbolo da pulseira demostrou essa relação horizontal. 

 Talvez se a pesquisadora não tivesse permitido que a participante olhasse o roteiro de 

avaliação e não mantivesse condutas semelhantes a essa ao longo das intervenções, o 

desenvolvimento do grupo teria sido restrito. Rogers (1986) relata que quanto mais 

manipulador o facilitador for, mais as relações do grupo tendem a ser limitadas dando rigidez 

e diminuindo a liberdade na comunicação, o que torna a relação vertical. Maximino (2000) 

contribui nesse contexto afirmando que líderes autocráticos remetem os participantes a uma 

posição de dependência, o que vai contra o que se entende por promover saúde. 

 A boa comunicação entre todos os componentes do grupo corroborou para que os 

papéis sociais vivenciados pelos adolescentes fossem levados ao grupo. Aspectos do cotidiano 

emergiram em forma de falas e de expressões não verbais nas atividades. Esses aspectos serão 

discutidos a seguir. 

8.3. “Meu tio usa, ele compra aqui perto”. Aspectos do cotidiano- Atividades 

 “Meu tio usa, ele compra aqui perto” surgiu de um contexto onde a temática de 

“drogas” estava sendo trabalhada com atividade de mímica (descrição no quadro 1). Os 

participantes dramatizaram situações que envolviam o uso de algumas drogas, ilícitas e licitas, 

e em uma das encenações um adolescente fez como seria o uso de Crack. O grupo ficou 

impressionado com sua propriedade nessa atividade: pegou uma latinha na lixeira, e 

rapidamente fez o enunciado.  Os demais participantes, depois de rir, ficaram perguntando 

como ele sabia tanto, também o questionei e ele então respondeu com a frase que iniciamos 

esse tópico. 
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 As atividades apareceram como evocadoras de aspectos do cotidiano e esses foram de 

grande importância para a transgressão da delimitação dos temas. Para Maximino (2001) o 

grupo de atividade propicia um campo para relações pessoais, melhorando a comunicação 

entre os participantes, o que foi observado no grupo aqui estudado. 

 Uma boa comunicação resultou em falas sobre temas do cotidiano, os participantes 

demostraram confiança para discorrer sobre os acontecimentos na comunidade, escola, 

família, mídia, etc. Com essa observação sobre a relação das atividades e o aparecimento dos 

temas do cotidiano, buscaremos, então, usando um quadro com resumo do que se tratou a 

atividade, mostrar de forma geral esse acontecimento. 

A atividade 1 (Quadro 1) foi pensada para introduzir o tema de doenças sexualmente 

transmissíveis e gerar curiosidade sobre as próximas intervenções. Em um primeiro momento 

o grupo teve dificuldades em lidar com a temática, mas após um período de tempo em contato 

com o material eles se mostraram curiosos quanto algumas doenças, como a AIDS e a Sífilis.  

 “Eu falo pra ela fazer o teste antes” foi a fala de um participante quando questionado 

sobre as formas de contágio das DST e o que faria quando fosse ter relações sexuais.  Nesse 

contexto o grupo permaneceu em uma constante necessidade de levar a discussão para a “vida 

real”, de como um parente tinha adquirido uma doença e de como, por exemplo, estavam 

interessados em saber mais para passar para os outros. Uma fala que está em consonância com 

essa linha de pensamento, foi dita por um participante em um contexto em que ele falaria aos 

colegas sobre a AIDS: “Vou falar que é uma doença perigosa, que mata”. 

 Aspectos relacionados a vida comunitária surgiram não só nessa temática. Na 

atividade 3 emergiram falas relacionadas aos locais de consumo e venda de drogas ilícitas na 

comunidade e de como isso acontecia também na escola. A participação social é considerada 

uma área da ocupação humana, a relação entre indivíduo e comunidade é necessariamente um 

campo a ser considerado pela Terapia Ocupacional (AOTA, 2004). As atividades propostas 

pelo grupo proporcionaram intervenções nesse contexto.  

As ações de promoção de saúde vão ao encontro do que a Terapia Ocupacional 

objetiva, já que busca propiciar espaços que promovam à autonomia dos sujeitos quanto a sua 

participação em soluções em problemas locais, sendo a participação social um princípio chave 

da promoção da saúde (MARCEDO, 2012). Esse parece ser um ponto importante na relação 

entre a Terapia Ocupacional, a promoção de saúde, o grupo e a atividade.   
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“Com quantos anos pode pegar essa AIDS ai?”. Essa é uma fala importante para a 

compreensão de como o assunto tomou dimensões também individuais. Podemos supor, 

através do discurso desse participante, que ele estava preocupado como a sua saúde. O uso de 

informações sobre saúde foi feito nesse caso e ao longo do processo grupal. 

Não deixamos de oferecer informações, embora a proposta não estivesse centrada no 

fornecimento dessas informações. Essas eram previamente estudadas pelos facilitadores e se 

houvesse algo que esses não soubessem, o que frequentemente acontecia, os mesmos 

buscavam se informar e depois levavam o conteúdo para o grupo. Ao longo das intervenções 

a necessidade de oferecer informações aparecia e era sanada, o que difere de outras formas de 

intervenções que apenas “jogam” esses conteúdos (MARCEDO, 2012). 

 Na atividade 2 buscou-se discutir ainda sobre DST e também métodos contraceptivos. 

Os itinerários terapêuticos, que remetem a forma como os indivíduos e comunidade buscam 

para sanar seus problemas de saúde, apareceram como aspectos do cotidiano (CABRAL et al., 

2011). O fato de termos usado preservativos advindos dos postos de saúde gerou curiosidade, 

eles demostraram não ter conhecimento de que nesse local se distribuía gratuitamente esse 

material.  Com base nessa discussão, aspectos de como usar o serviço público também 

passaram a existir na discussão. 

 “Foi só uma vez”, um participante comentou sobre dores nos órgãos genitais, e de 

como ele poderia buscar auxílio na rede de saúde. Entender as formas de funcionamento de 

órgãos públicos é promover saúde, já que essas informações fazem com que os participantes 

tenham acesso aos serviços, permitindo que participem socialmente dos processos que 

envolvem a esfera governamental (BYDLOWSKI, 2004). 

 Os conteúdos expostos pela mídia também foram explicitados no discurso dos 

participantes. “Ebola não é nada disso”, no momento a mídia estava dando muita ênfase na 

doença Ebola e não só na atividade 3, mas em outras (na atividade 1) o conteúdo midiático 

surgiu. Assuntos relacionados a novelas, redes sociais eram constantemente trazidos no 

momento da atividade, o que não deixa de ser um aspecto do cotidiano. 

 Ribeiro (2010) afirma que a mídia influencia no comportamento e nos discursos dos 

adolescentes, mostrando-se como forma de identificação grupal e social. Os discursos 

midiáticos trazidos pelos participantes eram discutidos para que se ampliassem visões de 

notícias, fatos polêmicos em novelas, etc.  
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 Ainda na atividade 3 um participante comentou “Não aconselho ninguém a fumar 

não”, ele dizia fazer o uso bebidas alcoólicas e falou do contexto em que esse uso acontecia. 

Motivados pelo relato do colega outros participantes falaram o que já foi dito aqui sobre o 

cotidiano da comunidade local com o uso de droga, de onde estavam os locais para venda e 

consumo.  

 Esse assunto perdurou também na intervenção seguinte, na atividade 4. Os 

participantes focaram os comentários a níveis domésticos. “O Crack faz muito mal, é o pior 

dai”, um adolescente iniciou a fala que perdurou por boa parte da intervenção. Ele explanou 

sobre o cotidiano com um tio usuário de Crack, o pai alcoolista e a mãe ausente.  

 Esse participante tinha muito conteúdo latente, sendo que após o término da atividade 

o mesmo “chamou” o seu subgrupo e a pesquisadora para discorrer mais sobre o assunto. Os 

professores e coordenadores reclamavam muito da turma em que esse adolescente estava 

inserido e pareciam olhar o grupo terapêutico como uma solução para os problemas da turma. 

 As estratégias que buscam a promoção da saúde não devem impor comportamentos 

(MARCEDO, 2012) e esse também não poderia ser o foco do grupo, por todos os motivos 

citados nesse trabalho. Na última atividade observada, que era também o último encontro do 

grupo, os participantes mostraram-se mais responsivos quanto aos temas abordados ao longo 

das intervenções, e isso não foi notado apenas nesse encontro. À medida que se desenvolvia o 

grupo os participantes modificavam o discurso e o comportamento, não se sabe se isso se deu 

apenas no período dos encontros, ou se foi transposto a outros ambientes. 

 Quando perguntado o que eles mais gostaram nas intervenções as respostas eram em 

sua maioria voltadas às atividades. “Gostei da parte dos teatros”. No contexto desse encontro 

não havia uma atividade para nortear a discussão e foi notado que os participantes ficavam 

mais passivos, esperando colocações dos facilitares para apenas responder a questionamentos, 

o que não acontecia quando havia uma atividade. 

 No resultado dos questionários, 4 marcaram importante ter participado das 

intervenções, e nenhum marcou o oposto dessa opção. Nota-se que os participantes 

consideram válida toda a abordagem. 

 Nota-se que a atividade tem um papel de suma importância no manejo com grupo de 

adolescentes. Ela funciona como mediadora de temas abstratos para o real, como visto. 
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Quadro 1: descrição das atividades 

 Tema/Nome da atividade Descrição  

 

 

1. 

 

 

DST 

Materiais: cartilhas explicativas sobre 

DST distribuídas gratuitamente pela 

Secretaria de Saúde do DF.  

Os participantes foram divididos em 4 

subgrupos e cada um ficou com uma 

doença. Após a leitura um subgrupo fazia 

perguntas ao outro sobre curiosidades a 

respeito da doença que o outro havia lido. 

 

 

 

2. 

 

 

 

DST, Métodos contraceptivo/ “Eu 

já sei”. 

Materiais: próteses de órgãos genitais, 

camisinhas feminina e masculina; 

imagens ilustrativas de DST. 

Os participantes eram convidados a 

experimentação de, após uma explanação 

sobre o assunto, vivenciar a colocação de 

preservativos nas próteses 

 

 

 

 

3. 

 

 

 

DST, drogas/ “Meu amigo 

perguntou”. 

Materiais: Folhas com histórias pré-

selecionada pelos colaboradores. 

Cada subgrupo recebeu uma história 

incompleta sobre DST e a missão era de 

completar essa, para que tivesse um final. 

As histórias eram de meninos e meninas 

que tinham que negociar o uso da 

camisinha ou de como perguntar aos pais 

sobre relacionamentos sexuais. 

 

 

 

 

4. 

 

 

 

Drogas- DST e Métodos 

contraceptivos 

Materiais: Papel e caneta. 

Os participantes foram convidados a 

encenar o que quisesse sobre a droga cujo 

nome estava escrito em um papel que foi 

retirado em um sorteio. O restante do 

grupo tentaria, então, descobrir qual a 

droga que o colega estava encenando. 

 

 

 

 

5. 

 

 

 

Encerramento do grupo 

Materiais: lembrancinha do projeto 

confeccionada pelos colaboradores. 

Feita uma festa para encerramento, cada 

participante levaria algo para ajudar no 

lanche. Feita uma roda de debate para se 

discutir o que as intervenções 

significaram para eles. 
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9. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Foram expostos nos Resultados e Discussão tópicos para a exibição e análise dos 

dados, com o objetivo de tornar mais dinâmica a reflexão sobre os objetos e sujeitos em 

análise. Todos os dados estão interligados como parte da mesma teia, do mesmo arranjo, não 

sendo capazes de acontecerem de maneira isolada. Buscaremos aqui costurar as informações 

contidas no tópico anterior, respondendo as questões de pesquisa. 

 A questão inicial desse estudo teve como objetivo verificar a possibilidade da atuação 

da Terapia Ocupacional com grupos terapêuticos com o objetivo de propiciar promoção da 

saúde a adolescentes. Como vimos, o processo de grupo no caso estudado é complexo, e 

depende também de variáveis não controláveis.  

 O lidar com adolescentes foi sempre imprevisível nas intervenções, a maneira de 

vivenciar essa construção social era diferente para cada sujeito do grupo e coube aos 

facilitadores propiciar a formação e manutenção de vínculo para que a coesão grupal fosse 

mantida. O fato dos facilitadores serem discentes pareceu facilitar esse processo. Sugere-se 

que haja, antes da colocação desses graduandos como facilitadores, um curso, ou leituras 

sobre manejo de grupo para amparar os mesmos nas intervenções.  

 Notou-se que, quando se faz o uso do grupo como recurso terapêutico ele se difere 

drasticamente do grupo por si só, até de um grupo escolar, como é o caso dessa pesquisa. Essa 

diferença se deu não só pelas relações de transferência, mas também por todo enquadre 

grupal. 

 O espaço de grupo dentro da escola mostrou-se como potencial promotor de saúde, 

visto que espaços de diálogo são escassos nesse contexto. As atividades surgiram como 

excitadoras de demandas do cotidiano e a Terapia Ocupacional apareceu como ciência 

habilitada para intervir na relação: atividade- adolescente- promoção de saúde. 

 A criação de espaços, como o aqui estudado, inserido em uma escola é inovador, e a 

abordagem grupal da Terapia Ocupacional através de atividades mostrou-se eficaz dentro 

desse universo. Os adolescentes mostraram interesse em intervenções futuras, alguns 

questionaram, ao final das intervenções, se o Projeto de extensão continuaria no ano letivo 

seguinte, o que mostra entusiasmo do público-alvo nas intervenções. 
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 Não se pode afirmar que houve mudança de comportamento dos assistidos pelo grupo, 

a pesquisa não conseguiu abranger outras esferas cotidianas. O que foi levado em 

consideração foram as falas relativas aos papeis sociais vividos fora do ambiente grupal, e de 

como poderiam ser trabalhados esses temas. Observa-se que isso foi uma forma de promoção 

da saúde. 

Vale ressaltar algumas limitações do estudo. Embora o setting – enquadre grupal tenha 

sido mantido, na medida do possível, nas intervenções, o local dos encontros de grupo, a 

escola, foi um espaço de muitas demandas, mas, também, de dificuldades para manejos. 

Houve interferência direta das normatizações escolares, tanto por parte dos alunos que tinham 

dificuldades em assimilar que embora dentro da instituição escolar, a proposta tinha um modo 

de funcionamento particular, quanto por parte dos servidores da escola que tinham 

dificuldades em entender a proposta. Na última intervenção, por exemplo, em grupo uma das 

turmas foi liberada pela coordenação da instituição sem que fosse comunicado aos 

facilitadores. Para a pesquisa esse fato gerou menos questionários respondidos pelos 

participantes.  

 O resultado dos questionários foi também limitado por sua formulação permitir 

respostas dúbias no tópico 2, que foi desconsiderado.  

 Outro estudo seria necessário para especificar manejos com atividades, de forma 

prática, para lidar com adolescentes em grupos de Terapia Ocupacional. Porém é importante 

ressaltar que não existe uma fórmula padrão desse manejo e é responsabilidade do 

profissional elaborar atividades específicas.  

 Os dados encontrados aqui não podem ser generalizados, pelo estudo ter sido feito em 

uma realidade muito singular. 

 Termina-se esse tópico com um pequeno recorte da experiência da pesquisadora e 

facilitadora grupal, que iniciou o Projeto de extensão aqui estudado como discente do terceiro 

semestre de Terapia Ocupacional, com pouca, ou nenhuma bagagem teórica de grupos. A 

simples vivência facilitando o grupo fez com que o olhar para o outro e para si própria 

sofresse alterações, o que corroborou para o olhar como futura Terapeuta Ocupacional e como 

ser humano. Os adolescentes, participantes do grupo, a cada novo período de intervenções a 

motivavam a entender o processo grupal e o papel social do adolescente na atualidade, 

emancipando-a ao conhecimento.  
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 O papel da Extensão das universidades é de suma importância tanto para a 

comunidade quanto para a comunidade acadêmica. Estudos como esse são possíveis graças a 

esse espaço. 

 O estudo de grupo para a Terapia Ocupacional ainda é um campo em 

desenvolvimento, são necessários estudos que especifiquem a atuação desses profissionais em 

nestas intervenções, visto que é um campo rico de possibilidades para os pacientes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

47 

 

 

 

 

REFERÊNCIAS 

 

ARIÉS, Philippe. História social da infância e da família. Rio de Janeiro: Livros Técnicos e 

Científicos Editora, 1981. 

American Occupational Therapy Association. Occupational Therapy Practive. Framework: 

Domain & Process. 2. ed. Tradução de Daniel Gustavo de Sousa Carleto et al. Uberaba: Rev. 

Triang. Ens., Pesq. e Ext., 2004. 

AFONSO, Maria L.. Oficina em dinâmica de grupos: um método de intervenção psicossocial. 
In: ______. Oficinas de dinâmica de grupo. São Paulo: Casa do Psicólogo, 2006. cap.1 p. 11 

 

BADZIAK, Rafael P. F.; MOURA, Victor E. V. M.. Determinantes sociais de saúde: um 

conceito para efetivação do direito á saúde. Florianópolis: R. Saúde Públ. Santa Cat. 

Florianópolis, 2010.  

 

BALLARIN, Maria Luisa G. S. Grupo de Atividades: uma discussão teórico clinica sobre o 

papel da terapeuta ocupacional. Tese (Doutorado em Ciências Médicas) Faculdade de ciências 

médicas da Universidade Estatual de Campinas, 2001. Disponível em: < 

http://www.bibliotecadigital.unicamp.br/document/?code=vtls000215235>   

 

BARRO, José Augusto. Pensando o processo saúde doença: a que responde o modelo 

biomédico?. [S.l.] : Saúde e Sociedade, 2002. 

 

BECHELLI, Luiz. Paulo. C.; SANTOS, Antônio M. Psicoterapia de grupo e considerações 

sobre o paciente como agente da própria mudança. [S.l.] : Rev. Latino-am Enfermagem, 

2002. Disponível em: <http://www.scielo.br/pdf/rlae/v10n3/13347.pdf> Acesso em: 

13/05/2014 

BUSS, Paulo M. CARVALHO, Antônio I. Desenvolvimento da promoção da saúde no 

Brasil os últimos vinte anos (1988-2008). Ciência e saúde coletiva, 2009. 

 

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção em Saúde. Departamento de Ações 

Programáticas Estratégicas. Diretrizes nacionais para a atenção integral a saúde de 

adolescentes e jovens na promoção, proteção e recuperação da saúde. Brasília, 2010a.  

<http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/diretrizes_nacionais_atencao_saude_adolescentes

_jovens_promocao_saude.pdf>  Acesso em:08/05/2014 

______. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. Secretaria de Atenção à 

Saúde. Política Nacional de Promoção da Saúde. 3. ed. Brasília, 2010b. Disponível em:  < 

http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/portaria687_2006_anexo1.pdf> . Acesso em: 

08/05/2014 

______. Ministério da Saúde. Agencia Nacional de Saúde Complementar. Promoção da 

saúde e prevenção de riscos e doenças na saúde suplementar: manual técnico. 2. ed.. rev. 

e atual. Rio de Janeiro: ANS, 2007. Disponível em: < 



 

48 

http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/promocao_saude_prevencao_riscos_doencas.pdf > 

Acesso em: 08/05/2014  

______.Ministério da Saúde. Secretaria Executiva. Sistema Único de Saúde: princípios e 

conquistas. Brasília, 2000. Disponível em: < 

http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/sus_principios.pdf > . Acesso em: 13/05/2014 

 

______. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Censo Demográfico 2010. Disponível 

em: < http://7a12.ibge.gov.br/vamos-conhecer-o-brasil/nosso-povo/caracteristicas-da-

populacao> Acesso em: 08/05/2014 

______. Governo do Distrito Federal. Secretaria de Estado de Educação. Instituições 

Educacionais, por tipologia, segundo coordenação regional de ensino: Censo Escolar 

2013. Disponível em: < http://www.se.df.gov.br/educacao-df/rede-part-conv/450-censo-

escolar-2013.html > Acesso em: 21/05/2014 

______. Ministério da Educação. Secretaria de Educação Básica. Educação de Nove anos: 

orientações gerais. Brasília, 2003. Disponível em: < 

http://portal.mec.gov.br/seb/arquivos/pdf/Ensfund/noveanorienger.pdf >Acesso em: 

21/05/2014 

______.Ministério da educação. Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais 

Anísio Teixeira. Censo Escolar 2014.  [S.L]:2014 b. Disponível em: 
<http://www.dataescolabrasil.inep.gov.br/dataEscolaBrasil/>  Acesso em: 25/06/2015. 

______. Estatuto da Criança e do Adolescente. Lei nº 8.069 de 13 de julho de 1990. 

Brasília, DF, 1990.  

______. 8° Conferencia Nacional de Saúde, 1986 . Retatório Final da VIII Conferencia 

Nacional de Saúde. BVSMS. Disponível em: 

<http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/8_conferencia_nacional_saude_relatorio_final.pd

f>  Acesso em :20/05/2014 

 

______.Ministério da Saúde. Conselho Nacional de Saúde. Resolução n° 466, de Dezembro 

de 2012.  DOU nº 12, 2013. Disponível em: 

<http://conselho.saude.gov.br/resolucoes/2012/Reso466.pdf> Acesso em: 15/05/2014 

______. Psicoterapia de grupo: como surgiu e evoluiu. Rev Latino-am Enfermagem, 

Ribeirão Preto, 2004. Disponível em: < http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0104-

11692004000200014&script=sci_arttext> Acesso em: 21/05/2014 

BYDLOWSKI, Cynthia R.; WESTPHAL, Márcia F.; PEREIRA, Isabel Maria T. B. 

Promoção da saúde. Porque sim e porque não!. Saúde soc. São Paulo, 2004 

Primeira Conferencia Internacional sobre Promoção da Saúde. 1986, Ottawa. Carta de 

Ottawa. BVSMS, p.1. Disponível em: < 

http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/carta_ottawa.pdf> Acesso em: 12/05/2014 

CABRAL, Ana Lúcia L. V.; HERMANÉZ, Angel M.; ANDRADE, Eli G.I.; CHERGICLIA, 

Marieangela L. Itinerários Terapêuticos: o estado da arte da produção cientifica no Brasil. 

Ciência & Saúde Coletiva, [S.l.], 2011. Disponível em: 

http://www.scielosp.org/pdf/csc/v16n11/a16v16n11.pdf. Acesso em: 22/06/15 

http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/promocao_saude_prevencao_riscos_doencas.pdf
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/sus_principios.pdf
http://7a12.ibge.gov.br/vamos-conhecer-o-brasil/nosso-povo/caracteristicas-da-populacao
http://7a12.ibge.gov.br/vamos-conhecer-o-brasil/nosso-povo/caracteristicas-da-populacao
http://portal.mec.gov.br/seb/arquivos/pdf/Ensfund/noveanorienger.pdf


 

49 

CASTRO, Lúcia R.. Infância e adolescência na cultura do consumo. RIO DE JANEIRO: 

NAU, 1998. 

CASTRO, Luciana M. C. Extensão Universitária: Possibilidade de Formação Mais 

Emancipadora na Área da Saúde. [S.l.] :Anais do 2º Congresso Brasileiro de Extensão 

Universitária, 2004. Disponível em: https://www.ufmg.br/congrext/Gestao/Gestao1.pdf 

Acesso em: 01/06/2015 

CARLO, Marisya M. P. (org.). Terapia Ocupacional no Brasil: fundamentos e 

perspectivas. [S.l.]: Plexus Editora, 2001.  

CARNIEL. Isabel C. Possíveis intervenções em grupos operativos. Ribeirão Preto : Rev. 

SPAGESP, 2008. Disponível em: < 

http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1677-29702008000200006 > Acesso 

em: 25/05/205 
 

CUNHA. Ana. Cristina.; SANTOS. Tais. Fernanda. A utilização do grupo como recurso 

terapêutico no processo da Terapia Ocupacional com clientes com transtornos 

psicóticos: apontamentos bibliográficos. São Carlos: Cadernos de Terapia Ocupacional da 

UFSCar v. 17, n.2, p 133-146 : 2009< 

http://www.cadernosdeterapiaocupacional.ufscar.br/index.php/cadernos/article/viewFile/103/

68BuscaWeb  >Acesso em: 08/05/2014 

CASTRO, Eliane. D. Inscrições da relação terapeuta-paciente no campo da terapia 

ocupacional. São Paulo: Rev. Ter. Ocup. Univ. v. 16, n. 1, 2005. Disponível em: 

http://www.revistas.usp.br/rto/article/view/13954/15772. Acesso em: 18/06/2015 

 

CREFITO, Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional. Resolução n°. 371/2009. 

DOU nº. 228. p. 852 Disponível em: < 

http://www.coffito.org.br/publicacoes/pub_view.asp?cod=1765&psecao=9>  Acesso em: 

10/05/2014 

CRESWELL, John W. Projeto de pesquisa: métodos qualitativo, quantitativo e misto. 

Porto Alegre: Artmed. , 2010 

DUARTE, Jorge; BARROS, Antônio. Métodos e técnicas em pesquisa em Comunicação.  

2° ed. São Paulo: Atlas, 2006.  

FABRIS, Fernando. A noção de tarefa, pré-tarefa e trabalho na teoria de E. Pichon-

Rivière.. São Paulo: Cad. Psicol. Soc. Trab, 2014. Disponível em: 

<http://www.revistas.usp.br/cpst/article/viewFile/80639/84290> Acesso em: 25/05/2015 

FARIAS, José C. J.; LOPES, Adair S. Comportamentos de risco relacionados à saúde em 

adolescentes. [S.l.]: Rev. bras. Ci e Mov. 2004. Disponível em: 

<http://www.aleixo.com/arquivos/artigos_ptg/Comportamentos%20de%20risco%20relaciona

dos%20%C3%A0%20sa%C3%BAde%20em%20adolescentes.pdf >  Acesso em: 08/05/2014. 

Faculdade de Ceilândia. Fluxo do Curso de Terapia Ocupacional.  Brasília, 2008. 

Disponível em: http://fce.unb.br/fluxo-to. Acesso em: 22/06/2015. 

FURLAN, Paula G. Os grupos na atenção básica de saúde: uma hermenêutica da prática 

clinica e da formação profissional . Tese (doutorado em Saúde Coletiva) Faculdade de 

http://www.cadernosdeterapiaocupacional.ufscar.br/index.php/cadernos/article/viewFile/103/68BuscaWeb
http://www.cadernosdeterapiaocupacional.ufscar.br/index.php/cadernos/article/viewFile/103/68BuscaWeb


 

50 

Ciências Médicas da Universidade Estadual de Campinas, 2012. Disponível em:  < 

http://www.bibliotecadigital.unicamp.br/document/?code=000849755> Acesso 

em:07/05/2015 

FREITAS, Jairo D.; PORTO, Marcelo F.. Por uma epistemologia emancipatória da 

promoção da saúde. Rio de Janeiro: Trab. Edc. Saúde vol.9. nº 2, 2011. Disponível em: 

http://www.scielo.br/pdf/tes/v9n2/02.pdf. Acesso em: 17/06/2015 

HINOJOSA, J.; BLOUNT, M. L. Purposeful activities within the context of occupational 

therapy. In_____.  The texture of life: Purposeful activities in occupational therapy. 2 ed. 

Bethesda, MD: AOTA Press, 2004, p. 865. 

JUSTO, Cipriano. A crise do modelo biomédico e a resposta da promoção da saúde. 

Lisboa : Revista Portuguesa de saúde pública, 2010.   

LAURELL, Asa Cristina. A saúde-doença como processo social. Lisboa: Revista 

Latinoamericada de Salud, 1982. 

LIMA, Vera Lucia G. P. et al. Análise da eficácia de programas sociais de promoção da 

saúde realizados em condições macroestruturais adversas. Ciência e Saúde Coletiva, 

2004. Disponível em: <http://www.scielosp.org/pdf/csc/v9n3/a14v09n3.pdf>Acesso em: 

20/05/2014. 

LYRA, J. et al. "A gente não pode fazer nada, só podemos decidir sabor de 

Sorvete". Adolescentes: de Sujeito de Necessidades um hum de Direitos Sujeito. Campinas: 

Cad. CEDES , v. 22, n. 57, p. 12, 2002.  

MAILHOIOT, Gerald B. Dinâmica e gênesis dos grupos: Atualidades das descobertas de 

Kurt Lewin. 2. Ed. São Paulo: Duas cidades, 1973.  

MAHONEY, Abigail. A. Contribuições de H. Wallon para a reflexão sobre as questões 

educacionais. In: ______. Psicologia & Educação: [S.l.]: EDUC, 2002. 

 

MARCEDO, Etiene O. S. Significações sobre adolescência e promoção da saúde entre 

participantes de um grupo educativo. Dissertação (Mestrado em Psicologia clínica e 

cultura). Universidade de Brasília – Instituto de psicologia, 2012. Disponível em: < 

http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:rn1-

nuuv8bYJ:repositorio.unb.br/bitstream/10482/11916/1/2012_EtieneOliveiraSilvadeMacedo.p

df+&cd=1&hl=pt-BR&ct=clnk&gl=br> Acesso em: 18/05/2015 

MAXIMINO, Viviane. S . A constituição de grupos de atividade com pacientes psicóticos. 

Tese (Doutorado em Saúde Mental). Universidade Estadual de Campinas- Faculdade de 

Ciências médicas, 1997. Disponível em:  < 

http://www.bibliotecadigital.unicamp.br/document/?code=000115693> Acesso em: 

08/05/2015  

______. O atendimento em grupo de Terapia Ocupacional. [S.l.]: Cadernos de Terapia 

Ocupacional da UFSCar, 1990. p. 7. Disponível em: < 

http://www.cadernosdeterapiaocupacional.ufscar.br/index.php/cadernos/article/view/15/24> 

Acesso em: 22/05/2014 

Formatado: Português (Brasil)



 

51 

MIRANDA, Fernando. Investigação por Questionário: Teoria e Prática. Dissertação 

(Mestrado em Educação). Universidade de Lisboa: Instituto de Educação, 2011. Disponível 

em: < http://miras.ptservidor.com/mestrado/S%C3%ADntese%20das%20aulas%20-

%20Total_Fernando_Miranda.pdf> Acesso em: 30/05/2014 

MOREIRA, Letícia M., ESTEVES, Cristiane S. Revisando a teoria do setting terapêutico. 

[S.l.]: [s.n.], 2012. Disponível em: www.psicologia.pt/artigos/textos/A0628.pdf. Acesso em: 

08/06/2015 

PEDRAL, Cláudia S. S, BASTOS, Patricia M. Terapia Ocupacional-metodologia e prática. 

Rio de Janeiro: Rubio, 2013. 

QUEIROZ, Danielle T. et al. Observação Participante na Pesquisa Qualitativa: conceitos e 

aplicações na área da saúde. Rio de Janeiro: Rev. Enfer. UERJ, 2007, p. 2. Disponível em: < 

http://www.facenf.uerj.br/v15n2/v15n2a19.pdf>Acesso em: 21/05/2014. 

RESENDE, Carlos Alexandre. Interação Social e Identidade: o adolescer de alunos de 

uma escola pública. Dissertação (Mestrado em Psicologia). Universidade Federal de São 

João del-Rei, 2010. 

RIBEIRO, Marli B. Santos; OLIVEIRA, Luiz Roberto. Terapia Ocupacional e Saúde 

Mental: construindo lugares de inclusão social. [S.l.]: Interface, v. 9.n. 17, 2005. Disponível 

em: <http://www.scielosp.org/pdf/icse/v9n17/v9n17a23.pdf>  Acesso em: 06/05/2015 

RIBEIRO, Ana Caroline; Batista, Aline J. A influência da mídia na criança/pré-

adolescente e a Educomunicação como mediadora desse contato. In: I ENCONTRO DE 

HISTÓRIA DA MÍDIA DA REGIÃO ,2010, Palmas. Disponível em: 

<http://www.ufrgs.br/alcar/noticias-dos-

nucleos/artigos/A%20INFLUENCIA%20DA%20MIDIA%20NA%20CRIANCA%20PRE-

ADOLESCENTE%20E%20A%20EDUCOMUNICACaO%20COMO%20MEDIADORA%2

0DESSE%20CONTATO.pdf.>.  Acesso em: 19/06/2015. 

ROGERS, Carl R. Grupos de encontro. 5. ed. São Paulo: Martins Fontes, 1986 

SALLES, Leila Maria F. Infância e adolescência na sociedade contemporânea: alguns 

apontamentos. Campinas: Estud. psicol. vol. 22 no. 1, 2005 

SAMEA, Marisa. O dispositivo grupal como intervenção em reabilitação: reflexões a 

partir da prática em Terapia Ocupacional.  São Paulo: Rev. Ter. Ocup. Univ., 2008.   

Disponível em: <http://www.revistas.usp.br/rto/article/download/14033/15851>. Acesso em: 

07/05/2015 

 

SILVA, Prisco Thiago. O trabalho do adolescente inserido na contradição do estado 

capitalista. [S.l.]:  Revista da faculdade de serviço social, v.11, n. 2. 2011. Disponível em: ,< 

http://libertas.ufjf.emnuvens.com.br/libertas/article/view/1662/1158> Acesso em: 22/04/2015 

SILVA, Eroy A; NOTO, Ana Regina; AMATO, Tatiana. Adolescência (s), protagonismo e prevenção 

ao uso de drogas. In: OLIVERA, Flávia M. et al. Desenvolvendo e articulando o conhecimento para 

o cuidado das pessoas em sofrimento pelo uso de drogas em contexto de vulnerabilidade. 

Curitiba, PR: CRV, 2015. P. 79-90. 

SCLIAR, Moacyr. História de conceito de saúde. Rio de Janeiro: Revista de saúde coletiva, 

2007. 

http://www.revistas.usp.br/rto/article/download/14033/15851


 

52 

SOUZA, Celina. Politicas públicas: uma revisão de literatura. Porto Alegre, Sociologias, 

p. 20-45, 2006.  Disponível em: <http://www.scielo.br/pdf/soc/n16/a03n16>  Acesso em: 

02/10/14 

SOUZA, Elza Maria; GRUNDY, Emily. Promoção da saúde, epidemiologia social e capital 

social: inter-relações e perspectivas para a saúde pública. Rio de Janeiro: Cad. Saúde 

Pública, 2004.  

YIN, Robert K. Estudo de caso: planejamento e métodos. Tradução de Daniel Grassi. 2.ed. 

Porto Alegre : Bookman, 2001 p.121. 

VALEIRÃO, Kelin. Foucault na educação: ferramentas analíticas para a práxis educacional. 

Dissertação (Mestrado em Educação) - Faculdade de Educação. Universidade Federal de 

Pelotas, 2009.  Disponível em: 

http://guaiaca.ufpel.edu.br/bitstream/123456789/1703/1/Kelin_Valeirao.pdf  . Acesso em: 

18/05/2015 

ZANELLA, Andréa V. LESSA, Clarissa T. ROS, Silvia Z. Contextos Grupais e Sujeitos em 

relação: contribuições ás reflexões sobre Grupos Sociais. Psicologia: reflexão critica, 2002 

ZIMERMAN, David E. Fundamentos básicos das grupoterapias. Rio de Janeiro: Grupo a 

educação, 2000. 

  



 

53 

APÊNDICE 

 

Apêndice A 

 

  
 

UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA 

FACULDADE DE CEILÂNDIA 

Roteiro de observação 
 

Data/número do encontro:  

Colaboradores: 

Turma/número de participantes: 

Temática central: 

Atividade/descrição: 
 
 

Objetivos: 
 

Como a turma recebeu a atividade? Houve envolvimento? Houve dispersão? Houve 
cooperação? 
 
 

Em algum momento teve fuga ao tema central?  Qual outro tema tratado? 
 
 

Quais assuntos realmente foram discutidos?  

Quais aspectos do cotidiano foram mais trazidos pelos alunos?  
 
 
 

O objetivo da atividade foi alcançado? Quais as dificuldades encontradas? 

Falas marcantes dos participantes: 
 
 
 

Observações diversas:  
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Apêndice B 

QUESTIONÁRIO PARA O ALUNO 

Turma:___ 

Responda marcando uma das alternativas: 

1) Você acha que se envolveu nas atividades do projeto? 

 

          Sim                      Não 

 

2) Qual dos itens abaixo você acha mais legal para tratar dos assuntos sobre sexualidade: 

 

          Palestras                  Aulas                    Dinâmicas/atividades 

 

3) As atividades do projeto eram melhores quando: 

       

          a turma estava junta                   estávamos divididos nos grupos 

 

4) Você achou importante ter participado do projeto? 

 

           Sim                                              Não 

 

5) Você acredita que o projeto te ajudou em alguma coisa? Se sim, em que? 

 

            Sim. Me ajudou em____________________________________________.                                                                                                                         

            Não 

6) Você acha que questões sobre sexualidade e saúde foram bem abordadas?  

 

               Sim                                              Não 

 

7) Defina o que foi o projeto pra você em uma frase: 

_______________________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 

Apêndice C 
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UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA 

FACULDADE DE CEILÂNDIA 

TERMO DE ASSENTIMENTO 

 

Você está sendo convidado para participar da pesquisa “Promoção da saúde de adolescente 

por abordagens grupais da Terapia Ocupacional: um estudo de caso”. Queremos saber como 

será o desenvolvimento e o aproveitamento do projeto na sua turma. Você não precisa 

participar da pesquisa se não quiser, é um direito seu, não terá nenhum problema se desistir. 

A pesquisa será feita aqui na escola (Centro de Ensino Fundamental 10), em que  os alunos do 

6º ano do projeto de extensão “Falando sobre sexualidade com adolescentes do ensino 

fundamental- uma proposta reflexiva e motivadora” que é oferecido pela sua escola em 

pareceria com a Universidade de Brasília e quando solicitado responderá a um questionário .  

A cada encontro a pesquisadora Laís Felix anotará em um relatório o que irá acontecer 

naquele dia. 

No projeto acontecerão atividades para reflexões do tema sexualidade. O uso dessas 

atividades é considerado seguro, mas é possível ocorrer riscos a dimensão moral, social, 

cultural ou espiritual. Ou seja, pode ser que você não goste ou não se sinta bem em falar de 

alguns temas. Caso aconteça algo errado, você pode falar pessoalmente com a pesquisadora 

Laís Felix ou nos procurar pelos telefones 3377-0615 ou 81898060 da pesquisadora Flávia 

Mazitelli de Oliveira. 

Mas há coisas boas que podem acontecer como as discussões sobre temas legais que você e 

sua turma trarão para debate e uma melhor relação entre vocês da turma. 

Ninguém saberá que você está participando da pesquisa, não falaremos a outras 

pessoas, nem daremos a estranhos as informações que você nos der. Os resultados da 

pesquisa vão ser publicados, mas sem identificar os adolescentes que participaram da 
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pesquisa. Quando terminarmos a pesquisa ela será divulgada na Biblioteca Central da 

Universidade de Brasília. 

Se você tiver alguma dúvida, você pode me perguntar ou a pesquisadora Flávia Mazitelli, eu 

escrevi os telefones dela na parte de cima desse texto. 

Eu ___________________________________ aceito participar da pesquisa “Promoção da 

saúde de adolescente por abordagens grupais da Terapia Ocupacional: um estudo de caso”. 

Entendi as coisas ruins e as coisas boas que podem acontecer. Entendi que posso dizer “sim” e 

participar, mas que, a qualquer momento, posso dizer “não” e desistir que ninguém vai ficar 

chateado. Os pesquisadores tiraram todas as minhas dúvidas e recebi uma cópia deste termo 

de assentimento e li e concordo em participar da pesquisa. 

 

 

Brasília, ____de _________de __________. 

 

 

________________________________              _______________________________ 

 Assinatura do menor                                                     Assinatura da pesquisadora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apêndice D   
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UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA 

FACULDADE DE CIÊNCIAS DA SAÚDE 

COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUISA COM SERES HUMANOS 

CAMPUS UNIVERSITÁRIO DARCY RIBEIRO  

BRASÍLIA - DF 

TELEFONE (061) 3107-1947 

E-mail: cepfs@unb.br 
http://fs.unb.br/cep/ 

 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido – TCLE 

 

Estamos convidando os alunos que participam do projeto de extensão “Falando sobre 

sexualidade com jovens do ensino fundamental: uma proposta reflexiva e motivadora” a 

participar do projeto de pesquisa “Promoção da saúde de adolescente por abordagens grupais 

da Terapia Ocupacional: um estudo de caso”, sob a responsabilidade do pesquisador Flávia 

Mazitelli de Oliveira. A pesquisa consiste em uma observação das atividades do projeto de 

extensão e, posteriormente, na aplicação de um questionário com questões abertas e fechadas.                                                                                                          

O objetivo desta pesquisa é entender como a Terapia Ocupacional pode contribuir para 

a promoção da saúde de adolescentes através de grupos terapêuticos 

O participante receberá todos os esclarecimentos necessários antes e no decorrer da 

pesquisa e lhe asseguramos que seu nome não aparecerá sendo mantido o mais rigoroso sigilo 

pela omissão total de quaisquer informações que permitam identificá-lo. 

     A participação dos alunos se dará por meio do projeto “Falando sobre sexualidade 

com jovens do ensino fundamental: uma proposta reflexiva e motivadora” que acontece no 

Centro de Ensino Fundamental 10. A pesquisadora usará de um roteiro de observação e 

também de um questionário a ser aplicado uma vez com os alunos; na data combinada com 

um tempo estimado de 5 encontros, sendo esses semanais, para sua realização. 

Embora haja uma grande preocupação em minimizar quaisquer riscos decorrentes da 

participação na pesquisa, há a possibilidade de haver danos à dimensão moral, social cultural 

ou espiritual, já que diversos temas contemporâneos são abordados. Porém, se você aceitar 

participar, estará contribuindo para o conhecimento cientifico de abordagens grupais para a 

promoção da saúde de adolescentes, além de possibilitar que o aluno usufrua de sua 

participação nas atividades propostas pelo projeto. 

Os alunos podem se recusar a responder qualquer questão que lhes traga 

constrangimento, bem como de participar de qualquer procedimento, podendo desistir de 

participar da pesquisa em qualquer momento sem nenhum prejuízo para eles. A participação é 

voluntária, isto é, não há pagamento pela colaboração. 

mailto:cepfs@unb.br
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Caso haja algum dano direto ou indireto resultante dos procedimentos de pesquisa, 

eles poderão ser indenizados, obedecendo-se as disposições legais vigentes no Brasil. 

           Os resultados da pesquisa serão divulgados na Universidade de Brasília podendo ser 

publicados posteriormente. Os dados e materiais utilizados na pesquisa ficarão sob a guarda 

do pesquisador por um período de no mínimo cinco anos, após isso serão destruídos ou 

mantidos na instituição. 

       Se o Senhor tiver qualquer dúvida em relação à pesquisa, por favor telefone para: 

Flávia Mazitelli, na Universidade de Brasília no telefone 3377-0615 ou 8189-8060, no horário 

8:00 ás 18:00 horas 

Este projeto foi Aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Faculdade de Ciências da 

Saúde da Universidade de Brasília e respeita as regras contidas na resolução CNS 466/12. As 

dúvidas com relação à assinatura do TCLE ou os direitos do sujeito da pesquisa podem ser 

obtidos através do telefone: (61) 3107-1947 ou do e-mail cepfs@unb.br. 

 

______________________________________________ 

Nome / assinatura 

 

 

----------------------------------------------------------------------- 

Responsável Legal 

Nome e assinatura 

 

 

____________________________________________ 

Pesquisador Responsável 

Nome e assinatura 

 

 

Brasília, ___ de __________de _________. 

 




