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RESUMO 

Ter saúde mental implica ter qualidade de vida, saber lidar com situações conflituosas, 

desafiadoras e com as transições importantes nos diferentes ciclos da vida. O sofrimento 

emocional se configura hoje como uma grande demanda prevalente na Atenção Primária a 

Saúde, inclusive entre os adolescentes. O presente estudo tem formato de um projeto de 

intervenção, cujo tema é qualidade de vida e saúde mental de adolescentes, sendo trabalhado 

a partir de um grupo intitulado: Educando a Mente, que tem ênfase no desenvolvimento de 

habilidades sociais e inteligência emocional com adolescentes em Sigefredo Pacheco -PI. O 

público alvo foi à população adolescente entre 12 e 18 anos. Para a elaboração desse projeto 

foi utilizado o diagnóstico situacional e o reconhecimento do território estudado, 

identificando os principais problemas na área de abrangência do município. Para subsidiar a 

construção da proposta de intervenção, foi realizada uma revisão bibliográfica desenvolvida 

com base em publicações de artigos disponíveis em bases de dados como: BVS, PUBMED, 

SCIELO, Ministério da Saúde. Espera-se que ações deste projeto sejam uma forma de 

promoção e prevenção em saúde mental, e ofereça uma melhor qualidade de vida aos 

usuários dos serviços de saúde da comunidade. 

Palavras-chave: Saúde Mental. Habilidades sociais. Inteligência Emocional. 

 

ABSTRACT 

Having mental health means having quality of life, knowing how to deal with conflicting, 

challenging situations and with important transitions in different life cycles. Emotional 

suffering is configured today as a major demand prevalent in Primary Health Care, including 

among adolescents. The present study is in the form of an intervention project, whose theme 

is quality of life and mental health of adolescents, being worked on from a group entitled: 

Educando a Mente, which emphasizes the development of social skills and emotional 

intelligence with adolescents in Sigefredo Pacheco -PI. The target audience was the 

adolescent population between 12 and 18 years old. For the elaboration of this project, the 
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situational diagnosis and the recognition of the studied territory were used, identifying the 

main problems in the area covered by the municipality. To subsidize the construction of the 

intervention proposal, a bibliographic review developed based on publications of articles 

available in databases such as: VHL, PUBMED, SCIELO, Ministry of Health was carried 

out. It is expected that the actions of this project will be a form of promotion and prevention 

in mental health, and offer a better quality of life to users of community health services. 

Key words: Mental Health. Adolescents. Social skills. Emotional intelligence 

 

 

Introdução 

O sofrimento emocional se configura hoje como uma grande demanda prevalente na 

Atenção Primária a Saúde (APS). Sabemos que ter saúde mental implica muito mais que a 

ausência de doenças mentais, é ter qualidade de vida, saber lidar com situações conflituosas, 

desafiadoras e com as transições importantes nos diferentes ciclos da vida, está diretamente 

relacionado a forma como a pessoa reage às exigências da vida.  

Todas as pessoas podem apresentar sinais de sofrimento psíquico em alguma fase da 

vida, por esse motivo o presente trabalho se justifica pelo fato de que em Sigefredo Pacheco- 

PI, temos uma grande demanda de adolescentes que buscam atendimentos nas Unidades 

Básicas de Saúde - UBS, com queixas voltadas para área de saúde mental, casos de 

ansiedade, depressão, automutilação, ideação suicida, entre outras. O município hoje conta 

com 5 equipes de saúde da família, sendo que 4 delas atuam na zona rural do município, se 

configurando em uma alta demanda para apenas um psicólogo responsável por aquele 

número de equipes. A ideia do grupo com adolescentes, surge diante dessa grande demanda. 

Diante de tal contexto, esse projeto de intervenção é voltado para os cuidados de saúde 

mental com o público adolescente, tendo como objetivo principal Proporcionar com as 

intervenções grupais uma melhoria na qualidade de vida e de saúde mental dos adolescentes 

sigefredoenses, a partir do desenvolvimento de habilidades sociais e inteligência emocional, 

tal objetivo pretende ser alcançado a partir do desenvolvimento dos objetivos específicos, 

que são: Aplicar técnicas psicoeducativas que proporcionem aprendizado de novas 

estratégias ou habilidades sociais; Oferecer oportunidade de aprendizado interpessoal com 

foco em técnicas e habilidades de socialização; Promover a expressão e o processamento 

aberto de emoções; Desenvolver estratégias para modificar cognições e alcançar habilidades 
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de enfrentamento diante das dificuldades; Praticar exposições e encenações situacionais, 

ajudando a construir estratégias de resolução de problemas e fornecimento de feedbacks. 

O cuidado na Atenção Básica voltado ao contexto de saúde mental em adolescentes na 

Cidade de Sigefredo Pacheco - PI é algo bastante desafiador diante da variedade de 

demandas existentes na comunidade, por outro lado tem suas vantagens, visto que existe 

uma interconexão da AB com as escolas do território o que possibilita a implementação de 

ações de promoção da saúde mental e prevenção de problemas nesta área através das ações 

do PSE, além disso:  

O território detém muitos recursos valiosos que podem ser 

disponibilizados e arranjados para compor projetos terapêuticos 

efetivos. Os setores da educação, assistência social e justiça, além da 

saúde em geral, e da saúde mental em particular, devem se implicar 

na busca de processos de trabalhos mais coletivos em prol de 

resultados melhores e mais justos voltados para a melhoria da saúde 

mental dessas crianças e adolescentes. (Cadernos de Atenção Básica, 

n. 34, 2013, p.108) 

 

É importante enquanto profissionais entendermos que nem sempre as queixas 

relacionadas aos problemas de saúde mental dos adolescentes chegam de forma explícita aos 

profissionais das UBS ou das ESF, muitas vezes é preciso discutir casos e planejar ações 

com os profissionais do NASF, CAPS e equipes especializadas em saúde mental lotadas em 

UBS, ou outros serviços de Saúde.   

Quando se fala acerca da saúde de adolescentes, Schaefer, et.al (2018) ressalta o 

quanto os transtornos emocionais e do comportamento são abordados de forma frequente na 

literatura, isso se deve ao fato de que essa é uma fase de extensas e profundas 

transformações, não somente a nível físico, mas também a nível psicológico, e que envolve 

fatores, pessoais, familiares e sociais.  

Quanto piores as condições sociais, maior o número de 

intercorrências e internações psiquiátricas reportadas, desafiando as 

políticas públicas a apresentar a melhor maneira de intervir com 

esses adolescentes, observando suas particularidades e superando a 

pequena disponibilidade de recursos. (Januário, et. al. 2017 apud 

Schaefer, 2018, p.2853) 

 

 Autores como Ribeiro, Ribeiro, Deslandes (2018) ressaltam a importância da equipe 

de atenção básica, ser acrescida de profissionais de saúde mental e que esses profissionais 
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atuem na lógica de matriciamento, destacando que o foco não é a realização de atendimento 

individual e ambulatorial, mas agindo no território.  

Para o Ministério da Saúde, a prevenção e tratamento de transtornos mentais devem 

começar na Atenção Primária à Saúde. 

A Organização Mundial de Saúde (OMS) reforça que o manejo 

e o tratamento de transtornos mentais no contexto da APS são 

passos fundamentais para possibilitar a um maior número de 

pessoas o acesso mais facilitado e rápido ao cuidado em saúde 

mental. Isso não só proporciona uma atenção de melhor 

qualidade como também reduz exames supérfluos e 

tratamentos impróprios ou não específicos. (BRASIL, 2009, p. 

34.) 

 

Nos deparamos hoje com um conceito de saúde para além da ausência de doença, 

incluindo em seus determinantes as condições gerais de vida, assim como a melhoria da 

qualidade de vida como um dos principais objetivos das políticas de saúde e não somente a 

eliminação ou a diminuição dos sintomas mais evidentes, deve-se atuar priorizando um 

atendimento humanizado e acolhedor, elaborando e executando ação sobre o território, 

dando voz aos sujeitos envolvidos, para assim compreender o processo de construção sobre 

o conceito de saúde e adoecimento. 

 

Grupos educativos e saúde mental na adolescência 

 

De acordo com a OMS - Organização Mundial da Saúde, o período da adolescência se 

configura no período que vai dos 10 aos 19 anos de idade, porém o conceito de adolescência 

é algo construído social e culturalmente, que segundo pesquisadores passa por um processo 

de transformação devido as mudanças da sociedade e a forma como o indivíduo compreende 

e subjetiva seu contexto social e as exigências e pressões advindas deste mesmo contexto. 

Assim, segundo Ozella (2002), Freitas (2005) e Moreira (2011) as significações atribuídas 

pela sociedade às diversas realidades possíveis atuam como referências para a constituição 

dos sujeitos, multiplicando as possibilidades de vivência das adolescências. 

 O período do adolescer é bastante conhecido como um período onde o sujeito se 

encontra vulnerável para o desenvolvimento de problemas relacionados à saúde mental, por 

ser uma fase da vida de muitas dúvidas, pressões, mudanças físicas e emocionais, 

inconstâncias, aflições, dentre outros fatores, diante dos danos que uma crise de saúde metal 
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pode causar em um indivíduo e nas pessoas que o cercam, a necessidade de um trabalho 

preventivo se faz extremamente necessário. 

Segundo Rossi et.al (2019) “No Brasil, ao longo da história, ações de cuidado em 

saúde mental voltadas a crianças e adolescentes repousam na omissão, exclusão e assistência 

fortemente marcada pela institucionalização”, estudos nessa temática revelam que muito se 

mantem a lógica atrelada aos diagnósticos psiquiátricos e ao cuidado individualizante, sem 

levar em consideração os inúmeros fenômenos e contextos sociais nos quais os adolescentes 

estão inseridos.  

A inclusão de saúde mental na Atenção Básica revela-se uma 

necessidade, no entanto, possui um grau de complexidade que 

dificulta a implementação de propostas. Na medida em que 

desloca o problema do adoecimento para o psiquismo, a priori 

questiona uma visão de saúde muito biológica e orgânica. 

Percebemos que há uma tentativa de incorporar a saúde mental 

a partir de paradigmas tradicionais o que causa muitas 

distorções e práticas questionáveis. (CAMPOS; GAMA, 2009, 

p. 126) 

 

Quando nos voltamos pra Atenção Primária em Saúde, temos o programa Saúde na 

Escola (PSE), por exemplo, que proporciona um contato direto com o público infantil e 

adolescente, dentro de um espaço de socialização repleto de vivências e emocionalidades, a 

experiência vivenciada pelas trocas durantes as ações do PSE e as crescentes demandas que 

chegam às Unidades Básicas de Saúde, nos mostram a necessidade de intervenções 

direcionadas ao público adolescente que se encontram cada vez mais adoecidos 

mentalmente. 

Fernandes et.al. (2019) em seu trabalho intitulado, A intersetorialidade no campo da 

saúde mental infanto-juvenil: proposta de atuação da terapia ocupacional no contexto 

escolar, ressalta sobre o fato da assistência à saúde mental infanto-juvenil está pautada em 

algumas diretrizes de cuidado, dentre elas a construção permanente da rede e da 

intersetorialidade. 

 A literatura aponta que ações intersetoriais entre os campos da educação e da saúde 

devem ocorrer no sentido de favorecer a assistência integral às crianças e aos adolescentes, 

pois assim pode-se identificar demandas relacionadas ao desenvolvimento emocional e à 

saúde mental das crianças e adolescentes, junto a atores do contexto social e escolar. Após a 

identificação das demandas se torna mais fáceis as possibilidades de intervenções e práticas 

intersetoriais em saúde mental com enfoque na promoção e prevenção.  
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No campo da saúde mental, a intersetorialidade modificou a 

concepção do usuário, o colocando não como doente, mas como 

sujeito que necessita de uma intervenção humanizada e reconhecida 

pela sociedade. Porém, isso só foi possível com o fortalecimento 

das redes e criação das políticas sociais, visando à integralidade do 

sujeito (Scheffer; Silva, 2014). 

 

Os profissionais que atuam no campo da saúde mental com adolescentes devem 

possibilitar um cuidado efetivo e integral. A criação de grupos psicoeducativos na Atenção 

Básica é uma das possibilidades de intervenção, de forma que o profissional atue como 

facilitador no que diz respeito ao desenvolvimento de ações de prevenção e promoção da 

saúde mental.  

 

Deve-se privilegiar a participação ativados integrantes do grupo, 

incitando-os a contribuírem com a tarefa grupal, de modo a 

comprometê-los subjetivamente com aquilo que está sendo tratado 

pelo grupo. Tal comprometimento subjetivo não se configura como 

tarefa ou sugestão imposta por profissionais que dão a tônica acerca 

do que seja melhor para os sujeitos e grupos, mas deve emergir do 

como estes entendem o grupo como seu espaço de produção 

subjetiva de autocuidado, pautado na construção da autonomia, das 

escolhas e do comprometimento gradual e espontâneo. (BRASIL, 

2013, p. 122-123) 

 

Essas intervenções contribuem para melhoria do bem-estar físico e emocional, 

auxiliando em uma adaptação mais positiva aos diversos contextos e ambientes sociais nos 

quais esse adolescente possa estar inserido.  

 

Deste modo, considerar crianças e adolescentes não apenas como 

parte de projetos político-ideológicos a serem colocados em marcha 

no território, mas sim que possam ser reconhecidas e encontrar 

espaços de cuidado e de atenção que promovam a saúde, a 

autonomia e o aumento da participação social, deve ser a ação 

principal a ser empreendida por profissionais, gestores e sociedade. 

Fazer, portanto, aproximar as políticas à vida comunitária e aos 

serviços que, localizados nos territórios, têm a responsabilidade 

concreta pela transformação das relações entre os processos de saúde 

e doença de crianças e adolescentes, e suas possibilidades de 

exercício de ampliação de vida e de condições de construções de 

experiências mais coletivas e emancipatórias (Taño; Matsukura, 

2015, p.445). 
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O aumento dessa participação social pode ser através das ações grupais, a ideia da 

existência de um grupo educativo é envolver a comunidade no entendimento do seu próprio 

processo de saúde-doença, dando voz aos sujeitos, direcionando-os para o autocuidado, 

possibilitando a compreensão de que são responsáveis pela sua saúde e que podem 

desenvolver melhorias na sua qualidade de vida. 

 

Habilidades Sociais  

 

Na sociedade contemporânea, é cada vez maior as exigências impostas ao indivíduo 

dentro dos variados contextos de interação humana, assim, para que ele mantenha equilíbrio 

emocional e saúde mental, é importante que desenvolva repertórios sociais adequados e 

aceitáveis dentro de seu grupo social (FREITAS e DEL PRETTE, 2014). O 

desenvolvimento de habilidades sociais bem elaboradas faz com que os indivíduos lidem 

melhor com as várias demandas e desafios encontrados. Acredita-se que desenvolver 

habilidade de comunicação, comportamento assertivo e autocontrole emocional, contribui 

para o autoconhecimento dos adolescentes e estabelecimento de qualidade de vida e 

produção de saúde mental. 

É difícil definir concretamente o que vem a ser habilidades sociais, uma vez que 

estamos inseridos em contextos socioculturais complexos e mutáveis. Somos seres humanos, 

e como tais podemos nos definir como animais sociais, sendo essencial para nossa existência 

e desenvolvimento e estabelecimento de vínculos interpessoais, que servem para nos dar 

suporte social e emocional no decorrer da vida, necessitamos quase que o tempo todo de 

algum tipo de interação social, que muitas vezes nos ajudam a manter um bem estar social e 

pessoal, essa facilidade ou não de interagir vai ser determinadas pelas nossas habilidades em 

iniciar e manter contatos sociais saudáveis e nas consequências que estas relações nos 

geram.  

Pode-se considerar como comportamento socialmente habilidoso ou mais adequado, a 

expressão pelo indivíduo de atitudes, sentimentos (positivos e negativos), opiniões, desejos, 

respeitando a si próprio e aos outros, existindo, em geral, resolução dos problemas imediatos 

da situação e diminuição da probabilidade de problemas futuros. Essas expressões são 

passiveis de ocorrer em situações variadas e em qualquer contexto físico, social em que o 

sujeito esteja inserido.  

Para Del Prete e Del Prette (2001 citado por Barros, 2008) existem três conceitos que 

estruturam os estudos, avaliações e intervenções no campo das habilidades sociais: o 
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desempenho social, que refere-se à emissão de uma sequência de comportamentos em uma 

situação social; as habilidades sociais, que diz respeito às existência de diferentes classes de 

comportamentos sociais no repertorio de um indivíduo para lidar de maneira adequada com 

suas demandas sociais; e a competência social, que são os efeitos do desempenho das 

habilidades nas situações praticadas pelo indivíduo.  

 O indivíduo deve apresentar sete classes de habilidades sociais, que são de acordo 

com Del Prette e Del Prette (2005 citado por Barros, 2008), prioritários para o 

desenvolvimento interpessoal saudável; são eles: autocontrole e expressividade emocional; 

civilidade; empatia; assertividade; fazer amizades; solução de problemas interpessoais; e 

habilidades sociais acadêmicas. 

“Para lidar com os desafios e demandas atuais, a criança precisa desenvolver um 

repertório cada vez mais elaborado e habilidades sociais” (DEL PRETTE e DEL PRETTE, 

2009), diante das demandas e exigências sociais, dos contrates ambientais nos quais as 

crianças fazem parte e da complexidade das relações, desenvolver habilidades sociais 

essenciais para interação passa a ser um indicador de ajustamento psicossocial, um 

repertório de competências sociais rico ou empobrecido pode passar a ser indicador de 

problemas psicológicos. Assim, Del Prette e Del Prette (2009) afirmam que a 

criança/adolescente ter um repertório de habilidades sociais elaborado contribui 

decisivamente para relações harmoniosas com colegas e adultos. 

O desenvolvimento e a melhoria de habilidades e competências sociais resulta em uma 

maior adaptabilidade ao meio social, somos seres sociáveis e estamos em constantes 

processos de aprendizagem e simultaneamente precisamos desenvolver e ampliar nosso 

repertório de habilidades, para melhor compreendermos as relações e o funcionamento da 

vida em sociedade, aprimorando tais capacidades, conseguimos minimizar ou até mesmo 

superar algumas dificuldades que possam gerar conflitos internos e externos e serem 

sinônimos de adoecimento mental. 

O estudo das habilidades sociais tem crescido significativamente nos últimos anos, 

devido a sua aplicação em diferentes contextos e ao grande impacto que um déficit em 

habilidades sociais pode gerar na saúde e na qualidade de vida dos sujeitos. 

Pureza et.al. (2012) desenvolveu um trabalho na área com o objetivo apresentar uma 

proposta de treinamento de habilidades sociais em grupo para universitários com sintomas 

de ansiedade social. Participaram inicialmente deste estudo 22 estudantes universitários de 

diversos cursos de uma universidade privada. A intervenção foi conduzida ao longo de 10 

sessões, com periodicidade semanal, o tratamento desenvolvido para este estudo foi baseado 
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no modelo cognitivo-comportamental de psicoterapia em grupo, contendo conceitos como 

estrutura de sessão e psicoeducação. A comparação dos resultados antes e depois da 

intervenção mostra que os participantes tiveram uma melhora significativa nos sintomas de 

ansiedade social. 

As dificuldades enfrentadas por pessoas que não conseguem desenvolver um 

repertório de habilidades sociais saudáveis são imensas, porém, o desenvolvimento de 

competências sociais resulta em uma maior capacidade de se adaptar ao meio social, e como 

estamos em constantes processos de aprendizagem, simultaneamente precisamos 

desenvolver e ampliar nosso repertório de habilidades, uma vez que somos seres sociáveis. 

 

Inteligência Emocional  

 

A Inteligência emocional diz respeito à capacidade de identificar as expressões 

emocionais, reconhecer e nomear emoções, compreender as emoções dos outros com base 

nas expressões faciais e nas características das situações de contexto emocional, 

desenvolvendo a habilidade de regular e entender emoções, tanto de si mesmo quanto dos 

outros (FRANCO, 2008) , compreendendo e identificando as situações que se configuram 

como gatilho para possíveis crises emocionais, assim como as possíveis consequências, 

utilizando-se dessas informações de maneira a promover bem-estar físico e emocional, 

melhorando efetivamente a qualidade de vida e crescimento social.  

O conceito de saúde para além da ausência de doenças, permeando aspectos amplos de 

bem-estar e qualidade de vida, nos faz refletir o quanto o termo “bem-estar” é algo 

subjetivo, o que traz a sensação de bem-estar par alguns não necessariamente proporciona o 

mesmo sentimento no outro. Isso porque essa sensação de bem-estar é diretamente 

relacionada aos nossos estados mentais e respostas emocionais.  

O processo de compreensão das emoções tem se mostrado essencial para a melhoria da 

qualidade das relações interpessoais, porém a aquisição dessa habilidade cognitiva não é 

algo simples. 

 

O construto costuma ser composto por quatro áreas: percepção 

emocional, referente à capacidade de reconhecer adequadamente as 

expressões; facilitação do pensamento, que remete à capacidade de 

utilizar as emoções para melhor desempenhar uma tarefa; 

compreensão emocional, relacionada com a capacidade de perceber 

como as emoções transitam e se mesclam ao longo do tempo; e 

gerenciamento emocional, que se refere à capacidade de se engajar 
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em pensamentos e ações que permitam a resolução de conflitos e 

favoreçam a adaptação (MAYER; SALOVEY, 1999 citado por 

MIGUEL, ZUANAZZI e AMARAL, 2017). 

 

A capacidade de regulação das emoções, tem proporcionado impactos positivos nas 

condições das relações interpessoais, na saúde e na qualidade de vida dos indivíduos, 

quando se fala em regulação das emoções, refere-se à capacidade de modular a intensidade 

ou a duração dos estados emocionais. Conhecer nossas emoções, capacidades e limitações 

pode se configurar como fator protetivo, em meio as atribulações e exigências da vida 

contemporânea. 

 

Proposta de Intervenção 

 

 Sigefredo Pacheco – PI tem uma elevada prevalência de problemas de saúde mental 

entre adolescentes na área de abrangência, muitos já fazem uso de medicamentos 

psicotrópicos e buscam de forma recorrente atendimento psicológico com queixas de 

“nervosismo”, ansiedade, “preocupações com tudo”, irritação, insônia, preocupação 

excessiva, taquicardia, automutilação, ideação suicida e outros sintomas de depressão.  

Os transtornos de saúde mental são frequentemente associados ao comprometimento 

da saúde física, por isso a urgência de executar um plano de ação e atuar sobre os fatores que 

levam ao aparecimento do processo de adoecimento. O intuito das intervenções grupais é 

proporcionar uma melhoria na qualidade de vida e de saúde mental dos adolescentes 

sigefredoenses, a partir do desenvolvimento de habilidades sociais e inteligência emocional. 

Para essa intervenção especifica a prioridade é trabalhar com foco na qualidade de 

vida e saúde mental de adolescentes entre 12 e 18 anos de idade, a partir de um grupo 

intitulado: Educando a Mente: Oficinas de emoções e habilidades sociais.  

 

 

Plano Operativo  

 

Serão organizados onze encontros de caráter educativo, com duas horas de duração, 

sendo um por semana, que acontecerão no Câmara Municipal, com um grupo de no máximo 

15 jovens entre 12 e 18 anos de idade. 

 

GRUPO EDUCANDO A MENTE: Oficinas de emoções e habilidades sociais 
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 TEMA PÚBLICO 

ALVO 

OBJETIVO RESPONSÁ- 

VEL 

1º 

ENCON

TRO 

Dinâmica 

Quebra-Gelo 

Adolescentes Conhecer os 

participantes do 

grupo, explorar a 

forma como se 

veem e seus gostos. 

A atividade auxilia 

no planejamento de 

futuras 

intervenções. 

 

Psicóloga 

coordenadora do 

projeto. 

2º 

ENCON

TRO 

Conhecendo as 

Emoções 

Adolescentes Promover o 

conhecimento dos 

diferentes 

sentimentos e 

emoções. 

Psicóloga 

coordenadora do 

projeto. 

3º 

ENCON

TRO 

Dinâmica: 

Abrindo janelas 

 

Adolescentes Através de um 

diálogo 

direcionado, 

reflexivo, 

proporcionar 

conhecimento 

interpessoal. 

 

Psicóloga 

coordenadora do 

projeto. 

4º 

ENCON

TRO 

Dinâmica: Caixa 

de Sentimentos 

Adolescentes Explorar os 

sentimentos, 

assertividade em 

situações diversas. 

Psicóloga 

coordenadora do 

projeto. 
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5º 

ENCON

TRO 

Vivendo o papel 

do outro. 

Adolescentes Possibilitar a 

elaboração e 

vivência de novos 

papéis; colocar-se 

no papel da outra 

pessoa; desenvolver 

componentes ou 

pré-requisitos para 

a empatia; 

Psicóloga 

coordenadora do 

projeto. 

6º 

ENCON

TRO 

Dinâmica: 

Recolhendo 

estrelas 

 

Adolescentes Expressar carinho 

físico e verbal, 

compartilhar 

sentimentos 

positivos, 

principalmente 

desenvolver um 

afeto e respeito com 

os demais colegas. 

 

Psicóloga 

coordenadora do 

projeto. 

7º 

ENCON

TRO 

Psicoeducação 

sobre ansiedade 

“Minha 

Ansiedade não é 

o fim do 

Mundo” 

 

Adolescentes Entender o que é 

Ansiedade, 

compreender que 

pode ser controlada 

e aprender a 

reconhecer 

possíveis gatilhos. 

Psicóloga 

coordenadora do 

projeto. 

8º 

ENCON

TRO 

Aceite suas 

emoções 

Adolescentes Compreender que é 

saudável aceitar os 

sentimentos para 

que se possa 

aprender a lidar 

com eles 

Psicóloga 

coordenadora do 

projeto. 
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9º 

ENCON

TRO 

Treino de 

habilidades 

Sociais e 

Resolução de 

Problemas 

Adolescentes Contribuir com a 

construção de 

estratégias e 

recursos que podem 

facilitar e auxiliar 

no enfrentamento 

da situação pro-

blemática. 

 

Psicóloga 

coordenadora do 

projeto. 

10º 

ENCON

TRO 

Treino de 

habilidades 

Sociais e 

Simulação de 

situações 

difíceis 

Adolescentes Preparar os 

participantes a 

agirem em situação 

que consideram 

difíceis. 

Psicóloga 

coordenadora do 

projeto. 

11º 

ENCON

TRO 

Feedback do 

Grupo 

Adolescentes Obterum feedback 

dos participantes 

em relação ao 

grupo e avaliar 

pontos positivos e 

negativos das 

atividades 

desenvolvidas ao 

longo dos 

encontros. 

 

Psicóloga 

coordenadora do 

projeto. 

Tabela 1: Elaborada pela própria autora 

 

 

 

Descrição das Atividades à Desenvolver  

 

Primeiro encontro 
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Tema: Dinâmica Quebra-Gelo  

Objetivo: Conhecer os participantes do grupo, explorar a forma como se veem e seus gostos. 

A atividade auxilia no planejamento de futuras intervenções.  

Materiais: Papel, caneta.  

Descrição: No primeiro momento é feito uma explicação sobre os objetivos e estrutura do 

grupo, assim como é aberto um espaço para tirar dúvidas dos participantes. No segundo 

momento os coordenadores do grupo entregam uma folha em branco e solicitam que os 

participantes desenhem algo que goste ou não goste, mas que seja algo que lhe represente. 

Discutir sobre os desenhos. 

Responsável: Psicóloga, coordenadora do projeto. 

 

Segundo encontro 

Tema: Conhecendo as Emoções  

Objetivo: Promover o conhecimento dos diferentes sentimentos e emoções.  

Materiais: Data show; caixa de som; vídeo “Transformando as emoções – Liga Pela Paz”; 

folha impressa “O caça-palavra do Descobridor de Sentimentos”.  

Descrição da atividade: Exposição do vídeo Transformando as emoções; pontuações sobre 

o vídeo e instigar os participantes a comentarem sobre o que entenderam e qual a mensagem 

transmitida. Após a discussão, distribuir caça-palavras das emoções, durante a realização da 

atividade conversar com os participantes de forma individual sobre as emoções encontradas, 

observar se foram encontradas mais palavras negativas ou positivas, se estão presentes no 

seu dia a dia, qual a mais frequente, observar estratégias utilizadas para marcar.  

Responsável: Psicóloga, coordenadora do projeto. 

 

Terceiro encontro  

Dinâmica: Abrindo janelas  

Objetivo: Promover o fortalecimento dos laços afetivos, possibilitar uma maior aproximação 

dos participantes, através de um diálogo direcionado, reflexivo, assim como proporcionar 

um elevado conhecimento interpessoal.  

Materiais: Texto abrindo janelas, equipamentos de som (CD).  

Descrição atividade: O facilitador solicita que os participantes formem duplas e cada dupla 

receberam uma folha abrindo janelas com cinquenta frases incompletas, cada pessoa de uma 

dupla escolheu qualquer frase e ler para a outra imediatamente a outra pessoa responde à 

pergunta. Durante algum tempo um escolhia uma frase, e o outro completa e vice-versa. 
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Minutos depois o facilitador coloca uma música, e quando a música parar, cada pessoa tem 

que procurar outra pessoa e continuar da mesma forma de antes, para possibilitar um maior 

número de trocas e formação de duplas. 

Responsável: Psicóloga, coordenadora do projeto. 

 

Quarto encontro 

Tema: Caixa de Sentimentos  

Objetivo: Explorar os sentimentos, assertividade em situações diversas.  

Materiais: caixa, papeis coloridos, canetas  

Descrição da atividade: Reunir os participantes formando um círculo, deixar um ambiente 

agradável, de preferência sentados no chão. Distribuir os pedaços de papéis coloridos e pedir 

para que coloquem no papel situações que os deixem (tristes, nervosos, com raiva, alegre, 

com medo, ansiosos), dar um tempo de 10 minutos para que escrevam, após solicitar de 

coloquem o papel na caixa. É solicitado que cada um retire um papel da caixa que não fosse 

o seu e sugerisse uma forma de lidar com aquela situação da melhor forma possível. 

Responsável: Psicóloga, coordenadora do projeto. 

 

Quinto encontro 

Tema: Vivendo o papel do outro.  

Objetivo: Possibilitar a elaboração e vivência de novos papéis; colocar-se no papel da outra 

pessoa; desenvolver componentes ou pré-requisitos para a empatia; observar e descrever 

comportamentos e exercitar a flexibilidade de papéis.  

Materiais: Cadeiras, mesas, livros, objetos diversos para montar cenários.  

Descrição da atividade: O facilitador fala sobre a experiência de vivenciar outros papéis e 

de sua importância para compreensão do outro, para a expressão da empatia e solidariedade 

e para a elaboração e desenvolvimento de novas formas de relacionamento. Após a 

explicação, o facilitador solicita que uma parte do grupo participe da vivência (GV), 

indicando os demais para a tarefa de observação (GO). Em seguida, apresenta oralmente, ou 

por escrito, a situação e os papéis requeridos. Pede então que os participantes do GV 

interajam entre si de acordo com os papéis que estão assumindo. Ao final, avalia como os 

participantes incorporam o papel dado, que dificuldade tiveram e pede também que 

descrevam o próprio desempenho e o de algum colega. 

Responsável: Psicóloga, coordenadora do projeto. 
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Sexto encontro  

Dinâmica: Recolhendo estrelas  

Objetivo: Expressar carinho físico e verbal, fazer doações simbólicas, compartilhar 

sentimentos positivos, principalmente desenvolver um afeto e respeito com os demais 

colegas.  

Materiais: Nenhum  

Descrição da atividade: O coordenador solicita que os participantes se sentem na posição 

mais confortável possível e imaginarem- se em um gramado, olhando o céu. Então foi falado 

que é noite, que o ar esta agradável e que o céu está repleto de estrelas brilhantes. Em 

seguida o coordenador solicita que imaginem essas estrelas, olhem para cima, levantem-se, 

estiquem os braços para o alto e comecem a recolher as estrelas do céu. Sendo incentivados 

com as seguintes orientações, “peguem mais”, “olhem quantas”, “recolham quantos puder”, 

“guardem nos bolsos ou por dentro das blusas”. Após algum tempo o facilitador diz para os 

alunos trocarem entre si as estrelas recolhidas e explicarem o porquê das escolhas e trocas. 

Responsável: Psicóloga, coordenadora do projeto. 

 

Sétimo encontro  

Tema: Psicoeducação sobre ansiedade “Minha Ansiedade não é o fim do Mundo” 

Objetivo: explicar que os estados emocionais podem ser explicados pelas interpretações que 

fazemos sobre as nossas experiências atuais e passadas, e que a realidade em si não é ela 

mesma perturbadora, mas o que pensamos sobre ela é o que nos afeta. 

Materiais: Placas conteúdo os nomes “situação”, “pensamento”, “emoção” 

“comportamento”, placas com diversos emotions de sentimentos, quadro e pincel acrílico.  

Descrição da atividade: Apresentação de situações cotidianas mencionadas pelas 

participantes e que geraram sentimentos desconfortáveis, eles serão estimulados a imaginar 

como eles pensariam naquela situação específica, como se sentiriam e reagiriam, à medida 

que as participantes expõem seus pensamentos, o facilitador preenche o quadro e 

posteriormente discutem sobre possibilidade alternativas e as mudanças que elas gerariam 

nos sentimentos dos participantes. Ao fim é aberto um espaço para ouvir as considerações a 

respeito do conteúdo apresentando e como os participantes entenderam, se entenderam, e se 

as ajudou a explicar como funcionamos, às vezes. 

Responsável: Psicóloga, coordenadora do projeto. 

 

Oitavo encontro  
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Tema: Aceite suas emoções 

Objetivo: Compreender que é saudável aceitar os sentimentos para que se possa aprender a 

lidar com eles, e que as emoções são sinais de que algo pode estar errado no sujeito e precisa 

ser avaliado para que uma mudança possa se iniciar. 

Materiais: Texto “Não te amo mais”. 

Descrição da atividade: Dividir os participantes em duplas entregar uma folha de papel com 

um texto da internet (autoria desconhecida) chamado “Não te amo mais”. Sugerir que leiam 

o texto e busquem interpretá-lo da sua maneira, atentando para seus pensamentos e 

principalmente para os sentimentos que surgissem. Em seguida, solicitar que digam suas 

impressões a respeito da leitura. Após isso, solicitar que busquem uma nova interpretação do 

mesmo texto que acabaram de ler. A ideia é discutir sentimentos manifestos e contraditórios 

em situações diversas. Explicar posteriormente que ler o texto de “cima pra baixa” traz a ela 

uma interpretação, ao tempo que lê-lo de “baixo pra cima” permite outro entendimento, 

portanto outra maneira de senti-lo. 

Responsável: Psicóloga, coordenadora do projeto. 

 

Nono encontro  

Tema: Treino de habilidades Sociais e Resolução de Problemas 

Objetivos: Contribuir com a construção de estratégias e recursos que podem facilitar e 

auxiliar no enfrentamento da situação problemática. 

Materiais: pincel e quadro acrílico  

Descrição da atividade: Solicitar que os participantes listem algumas situações em que 

apresentem dificuldades para resolver, dando exemplos de situações que vivenciaram ou que 

se imaginam vivenciando e que se configura como um problema para os mesmos.  O 

facilitador vai copiar no quadro alguns exemplos e iram listar juntos possíveis soluções 

práticas para as problemáticas, verificando a existência de distorções cognitivas que 

impossibilitam a busca e a tentativa de alternativas saudáveis. O facilitador pode ir 

questionando “Será que haveria outras formas de lidar com esse problema”; “Que 

empecilhos podemos encontrar?”; “se fosse uma amigo passando por esse problema, o que 

você diria?”, “Quando você se encontrou numa situação difícil, como você lidou com ela?”  

Responsável: Psicóloga, coordenadora do projeto. 

 

Décimo encontro 

Tema: Treino de habilidades Sociais e Simulação de situações difíceis  
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Objetivo: Preparar os participantes a agirem em situação que consideram difíceis. 

Materiais: nenhum 

Descrição da Atividade: Através do Role-Play, uma técnica de dramatização, os 

participantes são convidados a dramatizarem o que diria para alguém que estivesse na 

mesma situação e o mesmo problema que ele, tentando mostrar a disfuncionabilidade da 

crença da pessoa. Os demais participantes podem auxiliar dando dicas e ajudando na 

construção da dramatização, ao final os participantes são convidados a falar como se 

sentiram diante da vivência.   

Responsável: Psicóloga, coordenadora do projeto. 

 

Décimo primeiro encontro 

Tema: Feedback do Grupo 

Objetivo: Obterum feedback dos participantes em relação ao grupo e avaliar pontos 

positivos e negativos das atividades desenvolvidas ao longo dos encontros.  

Materiais: nenhum 

Descrição da atividade: O décimo primeiro encontro foi caracterizado pela finalização do 

grupo educativo, com uma revisão de todos os conteúdos abordados nos encontros anteriores 

e uma roda de conversa para saber como os participantes estavam se sentindo após a 

realização de todas as atividades ao longo de quase 3 meses de grupos e quais as 

expectativas futuras dos mesmos.  

Responsável: Psicóloga, coordenadora do projeto. 

 

Considerações finais  

 

Essa proposta de intervenção propõe medidas voltadas para melhoria da qualidade de 

vida e saúde mental de jovens, a partir da promoção do autoconhecimento e da oportunidade 

de explorar sentimentos, emoções e habilidades que até então podem nunca terem sido 

descobertas.  

Compartilhar conhecimentos de saúde mental com os usuários dos serviços de saúde 

participantes do grupo é uma oportunidade de ajudá-los a observar e vivenciar as 

experiências de vida sob outra perspectiva. O processo de compreensão das emoções e 

desenvolvimento de habilidades sociais adequadas tem se mostrado essencial para a 

melhoria da qualidade de vida e das relações interpessoais dos sujeitos.  
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Ações grupais e intervenções como essa são de suma importância e devem ser voltadas 

para sujeitos e territórios, sendo uma forma de promoção e prevenção em saúde mental, pois 

tem o intuito de oferecer uma melhor qualidade de vida aos usuários dos serviços de saúde 

da comunidade. 
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