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Ano base 2016

A Associação Viva a Vida aos seus longos 13 anos de existência, possui como missão atuar na
prevenção  ao  abuso  de  drogas  criando  oportunidades  educativas,  artísticas,  culturais  e
terapêuticas  para  que  adolescentes,  jovens  e  crianças  em  situação  de  risco  se  fortaleçam  e
possam fazer escolhas saudáveis para suas vidas.

Com as constantes reflexões sobre a atuação da associação e principalmente com a especificidade
da comunidade que estamos dedicando nossos esforços a cerca de 5 anos – Vila de Abrantes,
passamos  a  incorporar  em nossa  missão,  o  empoderamento,  autonomia  e  protagonismo dos
beneficiários atendidos.

Compreender  o  contexto  histórico,  social  e  econômico  da  comunidade  e,  portanto  dos
beneficiários, faz com que pensemos nos projetos de forma a ser adequada para realidade deles.
Para atingir esse objetivo e fortalecer ainda mais nossas ações, realizamos um ciclo de atividades
sobre as metodologias que utilizamos para cada projeto.

O objetivo dessas atividades era identificar e descrever quais são as referencias utilizadas pela
equipe  de  educadores,  quais  são  os  autores  mais  frequentes,  quais  as  técnicas  que  são
incorporadas, como essa teoria se torna e fortalece a prática. 

“O referencial  teórico é que possibilita  fundamentar,  dar consistência a todo o estudo.  Tem a
função de nortear, demonstrando que o(a) educador(a) tem conhecimento suficiente em relação a
pesquisas  relacionadas e  a  tradições  teóricas  que apóiam e cercam o trabalho desenvolvido”
(adaptado de Lakatos; Marconi,2003)

As  referências  citadas  pela  Viva  a  Vida  indicam  quais  caminhos  estamos  percorrendo,  e  não
necessariamente que estamos usando na integra a teoria, método ou técnica dos autores. Apenas,
explicitamos que nossa linha metodológica se identifica com algum ou alguns pontos específicos.

A metodologia sugerida para todos os projetos é a de linha participativa, partindo do princípio de
que  os  (as)  adolescentes  e  jovens  participantes  das  ações  são  sujeitos  ativos  e  devem  ser
envolvidos (as) na discussão, na identificação e na busca por soluções tanto individuais quanto
coletivas.
Que  esta  prática  pedagógica  seja  baseada  no  homem  e  em  suas  relações.  "Através  de  sua
permanente ação transformadora da realidade objetiva, os homens, simultaneamente, criam a
história e se fazem seres histórico-sociais" (FREIRE, 1987). 

A  formação  e  a  transformação  da  sociedade  são  resultantes  de  uma  ATIVIDADE  dinâmico  e
dialética; do mesmo modo, a prática pedagógica fundamentada no princípio libertador para a vida
deve fazer emergir as diferenças e os conflitos, identificando-os e criando espaços para que estes
possam ser reconhecidos e trabalhados. O sujeito aprende através de suas próprias ações sobre o
objeto  de  estudo,  enquanto  sujeito  autônomo,  que  constrói  suas  próprias  categorias  de
pensamento.

A educação deve ser voltada para o questionamento dos problemas, não apenas de transmitir
conteúdos, mas de favorecer a associação entre os saberes trazidos pelos educandos, os quais
fazem parte do seu mundo, e aqueles que estimulam ATIVIDADES como processos internos de
transformação, constituindo-se novos conhecimentos. 
Segundo o pedagogo Paulo Freire o conhecimento é algo a ser construído na coletividade, pelo
qual o movimento da ação–reflexão é tido como fundamental. Sua pedagogia se caracteriza por
ser dialógica e dialética. Nestes parâmetros a educação não é via de mão única, mas via de mão
dupla,  não  é  assimétrica,  mas,  simétrica.  Dialógica  porque  é  através  da  comunicação  que
estabelecemos relações com o outro, que edificamos a dialética em nossa vida (FREIRE, 2012).
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A  heterogeneidade  do  grupo  favorece  a  construção  do  saber  pela  riqueza  de  experiências,
diferenças,  ritmos,  valores,  o  que  estende  as  possibilidades  de  intercâmbio  e  de  estímulo  à
ampliação das visões de mundo.
Desse modo,  os  conteúdos e  as  ATIVIDADES  didáticas  precisam ser  construídos  com base na
realidade dos participantes do grupo para que estes possam identificar-se e ser estimulados a
produzir.

Outras referencias importantes influenciam nosso trabalho:

 Jean Piaget – com a teoria  da  construção do conhecimento  através da epistemologia
genética – isto é, uma teoria do conhecimento centrada no desenvolvimento natural da
criança.

Segundo ele, o pensamento infantil passa por quatro estágios, desde o nascimento até o início da
adolescência,  quando a  capacidade plena de raciocínio  é atingida.  Por  isso a  importância  de
estimular a descoberta desde a primeira infância, isso fortalece o processo de “pensar” quando
chega à adolescência.
Para Piagt o conhecimento se dá por descobertas que a própria criança faz – um mecanismo que
outros pensadores antes dele já haviam intuído, mas que ele submeteu à comprovação na prática.
Vem de Piaget a ideia de que o aprendizado é construído pelo aluno e é sua teoria que inaugura a
corrente construtivista. Educar, para Piaget, é “provocar a atividade” – isto é, estimular a procura
do conhecimento.

 Bronfenbrenner – com a teoria da ecologia do desenvolvimento humano: "o conjunto de
processos através dos quais as particularidades da pessoa e do ambiente interagem para
produzir  constância  e  mudança  nas  características  da  pessoa  no  curso  de  sua  vida"
(Bronfenbrenner, 1989, p.191).

Compreendendo que o desenvolvimento humano perpassa por quatros âmbitos: Uma Orientação
Ecológica,  onde  o  autor  pontua  os  conceitos  básicos  sobre  os  quais  irá  tratar; Elementos  do
Ambiente, que discute a importância das relações interpessoais, a vivência em diferentes sistemas
e o desempenho de papéis; A Análise dos Ambientes, tratando os temas da inserção de ambientes
naturais como ambientes de pesquisa, e a visão ecológica de desenvolvimento possível dentro de
instituições (creches, escolas, etc). (adaptado do texto de Paola Biasoli Alves www.scielo.br).

 Vygotsky – com a teoria interacionista, as experiências anteriores dos adultos interferem
no modo de agir  da criança no seu ambiente, o que ocasiona uma internalização das
orientações transmitidas. 

A internalização das informações obtidas faz com que a criança tenha suas funções psicológicas
(percepção,  atenção,  memória  e  capacidade  para  solucionar  os  problemas)  modificadas  e
influencia  seus  conceitos  sobre  si  mesmo e  sobre  o  mundo,  levando-a  se  aplaudir  diante  do
sucesso e a ser severa consigo mesma diante de seus fracassos. Quando essa internalização é feita
de forma negativa, a auto estima fica comprometida. A autoestima é um dos fatores de ordem
interna que motivam o adulto para a aprendizagem, juntamente com satisfação, qualidade de
vida, etc.,  pois é fruto de interação social que propicia o acesso à cultura através da troca de
experiências, de informações, ou seja, o fortalecimento do vínculo resulta em aprendizagem. A
autoestima é como o indivíduo se sente diante da avaliação que faz de si mesmo. Portanto, um
constituinte afetivo do autoconceito. Refere se ao modo do indivíduo interagir com o ambiente e
consigo  mesmo.  É  a  responsável  pela  sua  felicidade  e  pelos  seus  dramas.  Quem  tem  boa
autoestima gosta e confia em si mesmo. É se sentir capaz de enfrentar a vida com mais confiança
e otimismo. É ser mais criativo em tudo o que faz e sentir prazer diante de suas realizações.

As referências citadas pela Viva a Vida, tanto para o macro, quanto para os projetos, indicam quais
caminhos estamos percorrendo, e não necessariamente que estamos usando na integra a teoria,
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método ou técnica dos autores. Apenas, explicitamos que nossa linha metodológica se identifica
com algum ou alguns pontos específicos.

Projetos Atuais – 2016: 

Oficinas  – Encontros  ou  minicursos  sobre  direitos  humanos  e  juventude,  onde  temas  como
racismo,  violência,  gênero,  politica  e  mobilização  social  são  abordados.  Realizado em  escolas
públicas, para alunos de 13 a 17 anos. Sempre de forma lúdica, envolvendo a arte educação como
uma das ferramentas.  Plano de Vida – Com alunos do 2ª ano do ensino médio, que já passaram
pelo mini curso, onde eles possam refletir sobre as possibilidades de mudança de sua realidade,
partindo do estimulo e do planejamento.

Grupo Vila Jovem – Neste projeto são oferecidos oficinas e cursos (com direcionamento de um
produto  final  ligado  a  comunidade.  Ex,  fotografia,  vídeo,  material  impresso,  etc),  para  o
fortalecimento da autonomia e protagonismo de jovens da comunidade. Recebemos jovens de 12
a 24 anos.

Teatro  –  Oficinas  de  artes  cênicas,  em conjunto com laboratórios  (estudo da realidade  a  ser
abordada) e intercâmbios (participação em atividades de outros grupos), fazem dessa atividade,
um diferencial  na  metodologia  empregada.  Além da  formação artística,  formamos opiniões  e
impactamos a plateia com temas de reflexão. Jovens de 12 a 24 anos podem participar do grupo.

Pais – Oficinas com adultos das escolas públicas, geralmente estudantes do EJA – Educação para
Jovens  e  Adultos.  Com  o  intuito  de  debater  e  refletir  sobre  temas  do  cotidiano  familiar,
fortalecendo vínculos e possibilitando uma compreensão maior dos desafios familiar.

Comunidade – Agenda Aberta - Encontro mediado por diversos profissionais, que podem ser da
equipe multiprofissional  da  organização ou outro convidado -  das  universidades e faculdades,
professores ou estudiosos - com o objetivo de aproximar a comunidade a temas acadêmicos de
forma simples e linguagem compreensível. De maneira que todas as pessoas tenham acesso a
informações e saibam usa-las a favor de suas vidas e de sua comunidade. Dando prioridade a
participação da rede local.

Ressaltamos que essa construção foi elaborada a partir do conhecimento técnico e textos dos
próprios educadores:

 Marcos Paulo Oliveira,  cientista social,  facilitador do Grupo Vila Jovem, com jovens da
comunidade. Educador responsável pelo mini curso de Direitos Humanos e Juventude e
Plano de Vida, ambos desenvolvidos com alunos do ensino médio 1 e 2 anos, do Colégio
Estadual de Vila de Abrantes, 2016.

 Simone Requião, diretora e professora de teatro, responsável pela dramaturgia, produção,
direção e aulas de teatro. Tonny Fereira, professor voluntário de teatro, 2016.

 Deise Cruz, assistente social, facilitadora do Grupo de Pais. Oficinas que acontecem com
adultos da Educação de Jovens e Adultos - EJA, na Escola Estadual de Vila de Abrantes,
2016.

 Evelin Salles, assistente social, coordenadora de projetos, articuladora da Agenda Aberta,
2016.

Referencial teórico 
Oficinas (Mini cursos Direitos Humanos e Juventude) / Plano de Vida 
Grupo Vila Jovem 

Para os trabalhos com os projetos Mini cursos/ Plano de Vida e Vila Jovem e o conjunto de ações
e oficinas voltadas para o público juvenil  de Abrantes,  são utilizados basicamente os mesmos
autores e princípios pedagógicos. No entanto, a compreensão grupal e a abordagem muda a partir
do estágio do grupo ao qual ocorrerá os encontros educativos.

Mini  Cursos  e  Plano  de  Vida:  Elaboração  de  oficinas  numa  clima  descontraído,  onde  o
fundamental é desconstruir os papéis de autoridade autoritária e construir vínculos que permitam
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empatia e aproximação dos integrantes do grupo, para assim, dessa maneira criar um processo
grupal de aprendizagem.

Vila  Jovem: elaboração  de  encontros  e  oficinas  calcados  em  aprofundamento  das  relações
vinculares,  elaboração  de  processos  dos  jovens  e  construção  de  sua  identidade  em  grupo,
desenvolvimento de autonomia, empoderamento e auto-estima. A confiança e atividades grupais,
são consistentes e estão em outro estágio vincular. Isto quer dizer que o conjunto de técnicas de
jogos em ação articulam dispositivos das condutas dos jovens em torno de questões sérias, onde a
participação dos mesmos infere diretamente nos processos de todos os integrantes.

Na prática, tanto os princípios norteadores da psicologia social, quanto um conjunto de técnicas
de jogos e ação extraídas do teatro e ressignificadas pela psicologia social por sua capacidade de
atuarem como dispositivos que atuam no campo vincular dos sujeitos, suas crenças e maneiras de
pensar, sentir e fazer

Os autores que norteiam a praticas dos dois projetos são basicamente:

 Paulo Freire: consiste numa ética que subsiste nas relações entre educadores e educando,
esta  proposta  de  educação  que  segundo  ele  se  dá  mediada  pelo  mundo,  situa  os
educandos a partir de suas próprias questões existenciais, bem como a responsabilidade
dos mesmos com o seu fazer no mundo. Valorizando o afeto, os vínculos e a possibilidade
de aprender em grupo.

 Pichon Riviére: seu entendimento sobre as relações humanas e o processo vincular dos
sujeitos  em  grupo  contribui  de  maneira  teórico  e  prática  para  a  construção  de  uma
educação grupal calcada no desenvolvimento das dimensões do pensar, sentir e fazer. O
aprendizado vincular torna o conjunto das relações processos permanentes de educação,
sendo que a rede de comunicação grupal, articula a problematização da vida cotidiana e
do mundo interno dos sujeitos em grupo

 Jacob  Moreno: tem  pressupostos  de  sua  teoria  sobre  a  espontaneidade  no  ECRO
pichoniano,  no  entanto  vale  ressaltar  a  valorização  dos  processos  de  espontaneidade
grupais para flexibilização da personalidade dos sujeitos são propostas de Moreno, daí
entender  a  valorização  do  ensaísmo  artístico  e  criativo  estimulados  em  grupo  pelo
educador.

 
Referencial teórico 
Curso de Teatro 

O principal procedimento utilizado na atividade teatral é a improvisação, tomamos como base
para o trabalho de jogos teatrais, os autores: Boal, de Viola Spolin e Ryngaert. 

Para  o  trabalho  de  corpo  usamos  os  princípios  de  Laban e  alguns  aspectos  da  educação
somática.

Os procedimentos de improvisações conectam quatro eixos: memória, observações, seleção de
textos teatrais significativos, para o grupo, e produção de textos autônomos ou adaptados. Esses
eixos são fundamentais para preparação e repertório do ator e para o fortalecimento da missão
da ONG, que é propiciar  aos jovens,  que fazem parte da atividade teatral,  fazerem escolhas
assertivas em suas vidas. 

A escolha técnica tem a premissa de preparar o corpo e a voz do aluno/ator para o estado de
representação e prontidão cênica, possibilitar o encontro do ator/aluno com diferentes situações
“problemas”, discutir as possíveis soluções e construir cenas a partir dessas discussões de temas
sociais. 
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Usamos dois recursos como suporte: os laboratórios que são vivencias em lugares específicos
que  abordam  ou  trabalham  com  questões  sociais  e  os  intercâmbios  que  possibilitam  a
observação e a troca de experiência.  Esses recursos possibilitam não só a construção das peças,
mas fortalece o indivíduo para enfrentar seus desafios. 

Referencial teórico 
Oficina com os pais 

O principal objetivo das oficinas com os pais é desenvolver uma reflexão sobre o enfraquecimento
dos vínculos familiares entre pais e filhos, por inúmeros motivos. O que pode resultar uma maior
possibilidade  do  uso  abusivo  de  álcool  e  outras  drogas,  principalmente  por  parte  dos
adolescentes, aumentando os fatores de riscos. 

Para realização das oficinas são utilizadas algumas referencias como pilares: 

 Educação Popular (Paulo Freire): na perspectiva da construção destas oficinas serem a
partir da vivência dos participantes com uso de métodos lúdicos;

 Pedagogia  Simbólica  Junguiana (Carlos  Byington):  a  proposta  é  resgatar  a  vivência
emocional  e  prazerosa  no  ensino  para  aumentar  a  profundidade  do  aprendizado  e
dificultar o seu esquecimento. 

Outras referencias importantes, que fortalecem os conceitos acima e as oficinas, são os aspectos
abordados pela  Escola de Pais  (escoladepais.org.br)  criada na década de 80 e  Amor Exigente
(amorexigente.com.br) que promove encontros com discussões e trocas de experiências destes
pais  e filhos.

Referencial Teórico
Agenda Aberta

Para alcançar os objetivos da atividade, nos apropriamos de duas teorias: Educação Popular e
Democratização do Acesso ao Conhecimento.

A  Educação popular de Paulo Freire, tendo em vista que acreditamos que a “plateia” “publico”
“comunidade”  “educandos”  já  chega  em nossos  encontros  com conhecimentos  prévios  sobre
assuntos diversos e por isso deve ter espaço para dialogar com o mediador. Assim o “Agenda
Aberta” se alinha com a educação popular que é entendida como um meio de transformação da
sociedade na medida em que pretende fortalecer a autonomia do individuo na busca de soluções
para suas problemáticas e de sua comunidade.

E a democratização do acesso ao conhecimento, com base no sociólogo Manuel Castells que trata
sobre informação. A democratização do acesso  que  é a ampliação do acesso tanto à recepção
quanto  à  emissão  de conhecimento.  A  formação  das  comunidades  locais  e  a  inserção  das
populações  nos  mais  diversos  assuntos,  disponibilizando  novas  tecnologias  de  informação  e
comunicação e promovendo um processo de reflexão crítica de diversos assuntos. Acreditando
que o conhecimento cientifico não seja “propriedade” de um grupo, de uma classe ou do espaço
acadêmico.
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