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RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO EXTERNA COM  

GRUPOS FOCAIS 
 

Colégio Estadual Vila de Abrantes 

Data: 25/07/2017 

Avaliadora: Mara Vanessa F. Dutra 
 

GRUPO FOCAL 1 -  ALUNOS DO PRIMEIRO ANO DO ENSINO MÉDIO 

Turmas do primeiro ano: A, B, C, D, E, F, G. 

Quantidade de alunos:  34 alunos 

 

O trabalho foi iniciado com uma dinâmica de grupo centrada no corpo e visando a 

concentração dos alunos: 

- Alunos em círculo, chacoalhando, pés e mãos, deixando todo seu cansaço e  

estresse pra fora 

- Alguns exercícios de yoga e pilates. 

- Exercícios da tradição tupi-guarani de respiração,  ativação das glândulas e  

aterramento. 

 

Em seguida, como os alunos estavam ainda muito inquietos, foi proposta pela 

facilitadora uma segunda dinâmica - casa, morador, terremoto: 

- Alunos andando em sala, e param quando recebem um comando da facilitadora. 

Ajuntam-se em grupos de 3 pessoas para formar casas e moradores. 

 

Finalmente, foi realizada a dinâmica de apresentação: 

- Alunos circulam em sala de aula, no comando se ajuntam em pares; cada um 

entrevista o outro fazendo três perguntas: nome da pessoa, com qual animal se 

identifica e porque. As duplas de apresentam. 

 

Animais citados (entre outros):  
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 Cachorro – atenção  

 Águia – veloz 

 Onça – ataque 

 Gato – preguiça e doçura 

 Tigre – objetivo 

 Leao – irrita fácil 

 Pássaro – livre 

 Cobra – língua grande  

 Cachorro – companheiro, carinhosa e fofinha 

 Touro – persistente e feroz 

 Vaca – útil. 

 

A facilitadora comentou a coragem de todos para se exporem e aproveitarem a 

oportunidade de se colocar. 

 

Ao longo de todo esse preâmbulo, o encontro sofreu quatro interrupções com a 

chegada de novos alunos. 

 

A facilitadora explicou o objetivo do dia: avaliação do projeto Viva a Vida e pediu 

a todos que ficassem à vontade para responder as perguntas. 

 

1. Quem sabe o que é a Viva a Vida?    

Resposta: um  projeto que foi elaborado para ajudar os jovens da região; um 

projeto que trabalha com grafite e teatro. 

 

2. Quem vocês conhecem do VV?  

Resposta: Marcos Paulo, o rasta; e  Évelin 

 

3. O que foi o mais importante desse trabalho de Marcos Paulo com vocês?  

Respostas:  

- Abriu a mente sobre o racismo e preconceito (um falou e todos 

concordaram);  

- Entender sobre as culturas,  

- Respeitar as diferenças das pessoas,  

- Drogas 

- Aceitação das pessoas, inclusive dos que usam drogas,  

- Corrupção,  

- Empoderamento das mulheres,  

- Empoderamento deles mesmos: “devemos observar nosso ponto de 

vista hoje, porque somos nós q faremos o futuro amanhã”.  

 

4. Esse trabalho deveria continuar?  
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Reposta: sim, gostamos muito, deveria se repetir mais vezes (concordância 

geral) 

 

5. O que foi mais legal no trabalho?  

Respostas:  

 O jeito de ensinar,  

 Ele (Marcos Paulo)  

 As dinâmicas,  

 A forma como ele explica as coisas, abrindo a mente,  

 O jeito que ele interage,  

 Ele consegue prender a atenção,  

 Ele nos compreende, o que nos somos  

 Ele é criativo,  

 Ele dá respostas sensatas e realistas, 

 Conversamos com ele abertamente,  

 Ele é um amigão. 

 

6. Que outros temas poderiam ser trabalhados? Como esse trabalho pode 

melhorar? O que precisa mudar para ser melhor?  

Respostas:  

 Não precisa mudar nada,  

 Poderia ter mais vezes (todos concordaram) 

 Não ser só para o primeiro ano,  

 Falar sobre relação entre pais e filhos, perguntando aos alunos as 

opiniões sobre pais e filhos. 

 Oferecer outras oficinas: grafite, teatro, break dance, dança, esporte, 

basquete e futebol - a escola só oferece o que é comum, nada diferente 

 

7. Como foi o trabalho, o que chamou mais a atenção de vocês? 

Repostas: 

- A poesia: Marcos Paulo chegou trazendo poesia; ao falar nisso, no momento 

do encontro, os alunos ficaram eufóricos e alguns falaram versos. 

 

8. Quantas oficinas foram realizadas? 

Respostas:  

Com algumas turmas, duas; com outras, três. Quem teve duas reclamou porque 

gostaria de ter tido três. Todo mundo gostaria de ter mais.  

 

9. Como é a participação dos alunos nas oficinas? 

Respostas: todos participam, mas sempre “tem uns vagabundos que vão pra 

casa”, são aqueles que não querem nada com nada.  
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10. O fato de terem participado dessas oficinas, mudou alguma coisa na sua 

vida? 

Respostas:  

 Usar o cabelo da forma que quiser e entender que isso não pode 

discriminar (o cabelo não pode significar que a pessoa não presta, ou é 

vagabundo...); 

 O modo de pensar e de agir, em relação a preconceito, racismo; 

 Aprendemos como tratar as pessoas que são diferentes de nós;  

 Aprendemos que as pessoas não são iguais a nós; “lá fora tem pessoas 

ignorantes, então tentamos passar o que ele nos disse para as outras 

pessoas”; 

 “Marcos falou sobre drogas, que as pessoas julgam quem usa drogas, a 

gente julga sem saber o que a pessoa está passando na rua, temos que 

aceitar a diferença e saber o que está acontecendo com as outras 

pessoas, antes de querer julgar”. 

 “Não sei como dizer, mas eu gosto muito de rima e poesia, porém eu não 

tinha o incentivo para fazer, isso me privava, porque eu me preocupava 

com o que pensassem de mim, já basta ser negro, apanhar da polícia, e 

pensava que quem fazia rima era visto como gente que não prestava. 

Mas o trabalho com Marcos me deixou livre e já tive meu primeiro 

vídeo feito e visto essa semana” (Jesse); 

 Marcos “levanta a auto estima da pessoa” só de chegar com sua 

própria imagem, a cor de pele, o cabelo, e também pelo que ele fala.  

 “Eu sou muito brincalhona, às vezes a gente fica muito presa, é uma 

ferida que vai crescendo, crescendo... Como conversamos sempre, ele 

vai dando conselho, aí vai mudando, me ajudou a cicatrizar as 

feridas”.  

 Alguns alunos passaram a compor rap, outros a gostar de rap. 

 “Somos o que escolhemos, ele nos ensinou isso. Sempre o mundo 

está ali para julgar a gente, não é para se importar com o que as pessoas 

falam de nós e sim com nossas escolhas”. 

 “Como saber se estamos escolhendo bem?  Temos pais e avós, essas 

pessoas que viveram aquilo e passaram, temos que ouvir; algumas 

vezes as coisas mudaram, mais para muita coisa temos que ouvir os 

mais velhos”. 

 

Comentários da avaliadora: 

Impressionante como um tempo muito exíguo – duas, três horas de oficina – teve 

um efeito tão grande sobre esses adolescentes. Muito se deve, e isso ficou claro 

nas respostas deles, à própria figura do educador – seu jeito, seu cabelo, sua 

postura de afirmação de identidade racial, sua poesia, sua forma de encarar 

abertamente os assuntos e tratar tudo de forma direta e aberta com os 
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alunos, que sentem-se respeitados, compreendidos e com uma identificação 

positiva – veem diante deles um jovem de periferia que hoje é educador, que 

estuda e tem visão crítica sobre o mundo. Ficou muito evidente o quanto essas 

oficinas funcionaram do ponto de vista de mudança de atitude e de 

autoestima dos adolescentes.  

Essas observações indicam que o investimento da Viva a Vida na escola tem dado 

resultado relevante, significativo para os alunos e eficaz em termos dos objetivos 

da ONG, que incluem possibilitar aos adolescentes reforçarem sua autoestima, seu 

empoderamento para fazer escolhas saudáveis com base em uma compreensão 

ampliada do mundo e de si mesmos. 

 

 

GRUPO FOCAL 2: PLANO DE VIDA 

 

Participantes: 14 adolescentes, sendo: 

6 alunos do segundo A – cada turma com 2 encontros 

8 alunos do segundo B – cada turma com 2 encontros 

 

Após a apresentação da proposta e uma rápida apresentação de cada um, foi 

iniciada a conversa: 

 

1. Vocês sabem o que é a Viva a Vida? 

Respostas: 

 Um projeto que tem uma forma de ensino diferente. 

 Um projeto de forma de expressão. 

 Algo para captar a atenção dos jovens. 

 

Todos sabiam onde fica a sede da Viva a Vida, na Vila de Abrantes. 

 

2. O que foi trabalhado nos encontros?  

Respostas: 

Sonhos – falar do nosso sonho e ter sonho. 

Que o sonho não acaba 

Foi feita uma pergunta: se você tivesse um milhão, o que você faria? Vimos que o 

dinheiro pode ajudar a realizar o sonho, mas quem vai realiza-lo é a pessoa; que 

o sonho não depende de ter ou não ter o dinheiro. A pessoa pode ter um milhão 

de reais e não realizar seu sonho de vida. 

 

Pode ter uma situação que pode realizar seu sonho, mas você está realizado? 

Realizar o sonho tem a ver mais com o ser do que com o ter. 

O negócio é pensar em ser algo além daquilo (da escola), a maioria das pessoas 

que acabam o ensino médio acabam e pronto, termina. 
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Pensar com carinho no futuro, sem se apegar apenas no material. 

Marcos (o educador) gosta de mudar de tema, ano passado ele falou de homofobia, 

racismo, mas esse ano foi uma linguagem mais de jovem.  

Mudar o pensamento das pessoas, fazendo refletir sobre se o que você é vale a 

pena, se seus objetivos têm valores, se é mesmo o que você quer. 

É nosso último ano de escola, temos que pensar no que queremos ser. 

 

3. Esse trabalho teve algum significado para você? Mudou alguma coisa, te 

ajudou em alguma coisa? 

Respostas: 

 Sempre tem alguma coisa que a pessoa quer ser, mas raramente a gente 

para para refletir no que quer ser, só estamos estudando e seguindo. Mas o 

tempo vai passando e temos que parar para refletir, pensar no que quer 

ser. Cada um pensar sobre o que vai ser quando sair da escola. O trabalho 

fez a gente despertar para isso, ver que o tempo da escola vai passar. Acho 

que isso (esse despertar) aconteceu com todo mundo. Às vezes eu penso, 

mas não luto; agora, depois das oficinas, tenho a iniciativa de lutar 

pelos meus sonhos. Uma iniciativa para a gente conquistar o que 

quiser; 

 Eu pensava em só estudar e que eu iria só até aqui (fim do ensino médio), 

mas meu irmão pesquisou na internet sobre o campeonato do futebol do 

exército e se inscreveu; eu, pensando na minha vida depois da escola, já 

comecei a pesquisar sobre publicidade e todo mundo na sala já fez sua 

pesquisa sobre o que quer fazer depois daqui.  

 O bom foi que todos interagiram. Eu já tinha meus objetivos, apenas refleti 

se aquilo era bom para mim...  Porque os sonhos não são materiais, tem 

que ser para a alma, que é algo que ninguém vai tirar. Tem que ser o 

desejo de nossa alma. 

 Das 10 coisas que podíamos fazer com o dinheiro (um milhão de reais – a 

dinâmica utilizada pelo educador), ele (Marcos) foi colocando 

questionamentos para mostrar que dinheiro não é tudo, mas que é preciso 

primeiro pensar no sonho e tentar chegar nele, seguir esse caminho. 

 E refletir o que é o sonho, que não são objetos, é um incentivo que você 

deve correr atrás, e que pode mudar, durante a vida. 

 

4. O que podem ser esses sonhos? 

Respostas: 

 O sonho te incentiva a buscar seu objetivo. 

 Se é só de coisa material tipo comprar um carro, quando compra o carro, 

acaba o sonho... Mas não é assim, os sonhos sempre se renovam. 

 É você ajudar os outros. 
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 Marcos dá um ponto de ignição diferente, a física diz que estamos em um 

ponto e ele (Marcos) nos faz pensar por outro ponto de vista. Por exemplo, 

se meu primo é advogado, eu tenho que ser advogado? A gente precisa ter 

uma perspectiva. 

 O sonho é algo grande que te inventiva, que vai fazer você correr atrás, ir 

além. 

 Já discuti uma vez com Marcos, ele perguntou o que você quer ser, e eu 

disse que advogado e músico; ele me fez refleti se isso é o que eu amo ou 

por que quero essas duas coisas. Entendi que tenho que amar isso, não 

pode ser um sonho vazio. 

 

5. O que falta ou pode ser melhorado nesse trabalho da Viva a Vida? 

Respostas: 

 Tempo. Ano passado foi mais tempo, esse ano não foi muito, é pouco só 

uma oficina para mudar a cabeça de todo mundo. 

 Ter mais horas. 

 Usar as aulas vagas, para não ficar com a cabeça vazia. 

 Mais temas, como por exemplo relações pessoais, não só individual, 

convívio com outras pessoas, com a sociedade. 

 No outro ano foi legal, mas era mais tipo palestra, mas dessa vez foi mais 

legal, foi uma aula que mexeu com a gente, foi bem diferente, talvez por ter 

sido trabalhado o sonho individual. Quando é algum tema que está 

acontecendo aí fora, pode ser egoísmo, mas não é com a gente, não é o 

mesmo quando se trabalha sobre a gente mesmo.  

 Acho que dá para unir, pegar temas da sociedade e ver como você se veria 

naquela situação. 

 Falar de assuntos que não se fala aqui dentro (da escola), porque aqui é que 

são formadas as pessoas para irem para fora; não só palestra, mas 

aprender a se relacionar com os colegas, porque se eu sei relacionar com 

colegas, eu posso me relacionar lá fora. 

 Nós estamos aqui dentro, mas já saindo, a gente está no mundo então o que 

está no mundo também nos atinge. 

 Tem que ter mais oficinas. Eu fiz todas as oficinas do ano passado e vejo 

que ele (o educador) sempre põe uma pulga atrás da orelha da gente. 

Ele deu muita oportunidade para os alunos, muita gente, cantando, fazendo 

poesia, mas é necessário mais tempo para esse projeto, assim vai estar 

ajudando muito a gente. 

 Outras oficinas: 

 Acho que a sede da Viva a Vida já é mais complexa, ele (o educador) chama 

os jovens que gostam das coisas que já tem lá na ONG, quem quiser pode 

participar. 
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 Eles dão teatro, música, isso tudo e bom, mas também aprender a ajudar as 

pessoas, saber como eu poso fazer para ajudar as outras pessoas; a 

ONG pode ensinar como ajudar a outras pessoas. 

 A melhor coisa do colégio é o projeto da Viva a Vida. 

 

 

Comentários da avaliadora: 

 

Foi muito acertada a decisão de Viva a Vida de continuar o trabalho dos planos de 

vida. A importância dessas oficinas fica claramente perceptível a partir das 

falas dos alunos. Foram apenas dois encontros com cada turma – encontros 

sempre breves, ocupando o tempo de uma aula apenas – porém, geraram reflexões 

poderosas. Esses adolescentes, que se preparam para sair da escola e da vida de 

certa forma protegida de estudantes de ensino médio para encarar a vida “ lá fora”, 

disseram claramente como foi importante pararem para refletir sobre seu 

próprio futuro. Muito impactante a visão de todos de que não se resolve a 

vida apenas com dinheiro – isso é muito significativo considerando o 

contexto no qual vivem esses jovens. A dinâmica do “o que você faria com um 

milhão de reais” foi muito efetiva. Creio que seria muito proveitoso Viva a Vida 

ter mais tempo esses jovens para que eles pudessem aprofundar nas 

reflexões sobre seus planos de vida, mas a semente foi muito bem plantada. 

Interessante o debate sobre tratar de temas sócias ou trabalhar a partir do 

individual – dos sonhos de cada um, como foi o caminho escolhido.  Entendo que 

esse debate demonstra que é muito necessário trabalhar a partir de cada um, 

isso mobiliza muito os jovens, porém há espaço para tratar de outros temas 

– o interesse deles por trabalhar as questões sociais e especificamente de relações 

sociais é uma forte evidência da necessidade de projetos como este. 

 

Sugestão de encaminhamento: 

O aluno Jesse, que começou a fazer seus próprios vídeos de rap a partir do 

incentivo de Marcos Paulo, demonstrou ter uma história de mudança muito 

interessante – vem de uma família evangélica e de uma situação de muito 

preconceito em relação à autoimagem e o contato com o educador de Viva a Vida 

foi muito libertador para ele, que tem uma clara vocação artística. Seria 

interessante se Viva a Vida fizesse um pequeno vídeo com ele, contando sua 

experiência – um depoimento. Pode ser inspirador para outros jovens.  


