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RECICLANDO 

MENTES
 Reciclando Mentes é uma organização da sociedade civil, sem fins  

O lucrativos, que atua desde 2009 em estudos e projetos nas áreas 

 clínica e social do desenvolvimento humano. Através de grupos de 

estudos, cursos, workshops e pesquisas, apresenta os conhecimentos da 

Terapia Narrativa, das Práticas Narrativas Coletivas e das Práticas 

Colaborativas, à pessoas de diferentes contextos e formações. 
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Na esfera social, o projeto visa 

a promoção da saúde mental 

cole�va, através da difusão 

das Prá�cas Narra�vas 

Cole�vas entre professores, 

agentes comunitários e 

organizações sociais. As 

Prá�cas, foram desenvolvidas 

a par�r da Terapia Narra�va 

com o propósito de cuidar de 

indivíduos, grupos e 

comunidades que passaram 

ou ainda lidam com sérias 

adversidades. 

Por meio de exercícios 

reflexivos que se valem de 

metáforas, as metodologias 

narra�vas - “A Árvore da 

Vida”, “O Time da Vida”, “O 

Tatame da Vida”, “Os Bons 

Ventos”, “A Visita 

Inesperada”, entre outras - as 

pessoas tem a possibilidade 

de falar e refle�r 

indiretamente sobre suas 

vidas e dificuldades, assim 

como, reconhecer suas 

habilidades em lidar com 

adversidades. 

Ao se reconhecerem como 

especialistas em lidar com 

adversidades, as pessoas se 

tornam aptas a propagar suas 

experiências e, 

consequentemente, a promover 

reflexões em suas próprias 

comunidades. Desta forma, 

novas e mais ricas perspec�vas 

de vida podem ser criadas pelos 

próprios membros das 

comunidades, diminuindo 

problemas sociais significa�vos, 

ao se construir uma “cultura de 

possibilidades”. 



Desde 2009, o projeto recebe o apoio do Dulwich Centre Founda�on - 

Austrália, centro de referência mundial em Terapia Narra�va e em Prá�cas 

Narra�vas Cole�vas, e conta com a supervisão do Dr. David Denborough, (Phd) 

professor, escritor, compositor, agente social que possui rica experiência com 

inúmeras comunidades ao redor do mundo que passaram por fortes 

adversidades.

NOSSO
SUPORTE
MESTRE
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“Retelling the Stories of Our Lives”
David Denborough, 2014

NO QUE
ACREDITAMOS

Quem somos e o que fazemos são influenciados 

pelas histórias que contamos sobre nós mesmos. 

Nós não podemos mudar as histórias que os 

outros contam sobre nós, mas podemos 

influenciar as histórias que contamos sobre nós 

mesmos e sobre aqueles com os quais nos preocupamos e gostamos.

Na vida de todos nós exis�rão eventos que nos farão estremecer, aqueles que trarão 

sofrimentos, aqueles que nos trarão tristeza, aqueles que trarão vergonha. Se todos 

esses momentos forem ligados juntos em uma história, poderemos nos sen�r sem 

esperança em relação à vida.

Mas nas nossas vidas, exis�rão eventos ou pequenos momentos de beleza, ou 

bondade, ou alivio, ou resistência. Quando todos esses eventos são ligados para 

contar uma história sobre nós, a vida se torna, então, mais fácil de viver.

Muitas vezes as ações que tomamos para tentar minimizar as experiências di�ceis 

são pouco notadas, diminuídas, invisíveis, esquecidas, apagadas.
Buscamos explorar as habilidades de sobrevivência que possibilitam que as pessoas 

“naveguem através das horas de escuridão de suas vidas e em direção ao presente” - 

Michael White.

Desta forma, buscamos honrar as habilidades especiais e qualidades pessoais que 

ajudam as pessoas a sobreviver a experiências di�ceis.



PATROCÍNIO
PARCERIAS E APOIOS
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No primeiro semestre de 2016, a empresa Cer�sign Cer�ficadora Digital S.A. 

estabeleceu um contrato de patrocínio com a Associação Reciclando Mentes, o que 

potencializou as ações da Campanha “O Time da Vida para a Mudança”. 

Produzimos todo o material impresso e digital: desenvolvimento do site, folders, 

manuais, cartazes, cer�ficados e filmagens; 12 workshops de capacitação de 

voluntários, professores e agentes que trabalham em organizações sociais; e a 

realização do Fórum Prisma “Como Encontrar Esperança e Preservar os Nossos 

Sonhos em Tempos Di�ceis”, com a par�cipação especial do Dr. David Denborough, 

co-diretor do Dulwich Centre Founda�on.

FORTALECENDO 
NOSSAS AÇÕES



Ao longo desse período, contamos com a parceria de organizações que ampliaram o 

nosso �me e favoreceram a qualidade e o alcance das nossas ações.
Com o suporte dessas organizações, nossas prá�cas reflexivas a�ngiram um número 

muito maior de pessoas.

PARCERIAS
E APOIOS
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CAMPANHA
TIME DA VIDA PARA MUDANÇA

“Nossa luta de hoje não signifi ca necessariamente 
que vamos alcançar mudanças, mas, sem a 

nossa luta de hoje, talvez as gerações futuras
 terão  de lutar muito mais. A história não acaba 

conosco, ela vai além...”
(Freire, 1999, apud Denborough, 2008, p. X )

RELATÓRIO DE ATIVIDADES 

2016 - 2017 

« «



Diante dos graves problemas sociais que o nosso país vinha e vem enfrentando nos 

úl�mos tempos, e do aumento de insegurança e descrédito que temos vivido, o 

Reciclando Mentes em parceria com o Dulwich Centre Founda�on, organizou um 

conjunto de ações que o nomeou como “O Time da Vida para a Mudança”.

O obje�vo central dessas ações foi o de promover reflexões junto à jovens e adultos 

sobre o que cada um deles já havia feito, vinha fazendo, e/ ou poderia fazer para 

melhorar sua vida, a de sua família, a de sua comunidade, cidade e país. Visamos 

reconhecer e desenvolver todas as competências, recursos e habilidades que as 

pessoas tem para lidar com situações di�ceis.

UMA FORMA 
DE INFLUENCIAR UMA
DIFÍCIL REALIDADE

12 A Campanha

de ideias e ações



A campanha foi elaborada e lançada no ano de 2015 e suas principais a�vidades 

foram implementadas ao longo dos anos de 2016 e 2017. Contudo, diante da 

intensidade dessas ações, até hoje obtemos retornos e desdobramentos dela.

Com a crise do Estado do Rio de Janeiro desencadeada no ano de 2016, a 

campanha enfrentou dificuldades em seguir o cronograma inicialmente acordado. 

Das seis a�vidades programadas, conseguimos realizar somente duas no primeiro 

ano: Atleta da Vida e Ampliando o Time para a Mudança. Compar�lhando Saberes, 

aconteceu em 2017, com a realização do Fórum Prisma “Como encontrar esperança 

e preservar nossos sonhos em tempos di�ceis?”.

EXPLORANDO
O TERRITÓRIO



As ideias da campanha foram apresentadas ao público pela primeira vez em 16 de 

novembro de 2015, no auditório AMEX IAG - PUC/RJ.

 PUC/RJ APRESENTANDO 
A CAMPANHA

Cerca de 100 pessoas 

es�veram presentes no 

evento, e 32 

acompanharam pela 

web, de diferentes 

estados do Brasil - 

Espírito Santo, São Paulo 

e Bahia.

Neste dia, além da equipe Reciclando 

Mentes, contamos com a par�cipação de 

parceiros muito especiais: Beto Chaves, 

policial e coordenador do Programa 

Papo de Responsa da Polícia Civil do Rio 

de Janeiro, desenvolvido para diminuir o 

uso de drogas e a violência; Renata 

Domingues, atriz e apresentadora de 

televisão; Rodrigo Nogueira - Minotauro, 

referência internacional de MMA, que 

nos agraciou com a presença de dois 

lutadores e professores do seu projeto 

social, Ins�tuto Irmãos Nogueira; e 

Pedro Trengrouse, advogado, professor e 

coordenador do curso FIFA/FGV em 

Gestão Marke�ng e Direito no Esporte.

E ainda �veram aqueles que na 

impossibilidade de estar conosco, 

descobriram uma forma de par�cipar. 

Giba, campeão Olímpico de Vôlei, nos 

enviou uma mensagem de garra, 

encanto e perseverança, com valiosas 

dicas para a nossa missão. E David 

Denborough, Phd, co-diretor do Dulwich 

Centre Founda�on, e supervisor do 

nosso projeto, que através de uma 

conferência via web, com muita 

descontração e alegria, compar�lhou 

seus saberes e inspirações para esse 

trabalho. 
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MOMENTOS 
DESSE ENCONTRO



LANÇAMENTO
DA CAMPANHA
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Os propósitos e o detalhamento das ações da campanha, ganharam um destaque 

maior no seu coquetel de lançamento, em 19 de abril de 2016. 

A equipe da Campanha foi apresentada, e vídeos com mensagens de pessoas ligadas 

ao esporte foram projetados. O supervisor David Denborough, também se fez 

presente, através de uma breve vídeo conferência.

Tivemos a honra de contar com a presença do Sr. Nicola Conse�no, presidente da 

empresa Cer�sign, de alguns atletas que compar�lharam suas histórias de 

superação, e de agentes sociais do Programa Papo de Responsa.  

A troca de ideias sobre as ações que podem promover mudanças sociais, assim como 

as que podem melhor es�mular o exercício de cidadania entre as pessoas da nossa 

sociedade, foram os temas mais abordados. 

Através de perguntas reflexivas em cartazes expostos, muitas pessoas registraram 

seus sonhos e desejos para um país e mundo melhores.

UM DIA PARA
CELEBRAR



MOMENTOS 
DESSE ENCONTRO
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AMPLIANDO
ENTENDIMENTOS



Todo o conteúdo técnico do 

material impresso e digital u�lizado 

na campanha foi desenvolvido pela 

equipe Reciclando Mentes, sob a 

supervisão do Prof. David 

Denborough.

A logo do Time da Vida para a 

Mudança, foi elaborada 

inicialmente por Carlos Alvarenga, 

designer gráfico, e posteriormente, 

explorada pela designer gráfica 

Gabriela Noval, que desenvolveu 

toda a iden�dade visual do 

material da campanha. 
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IMPORTANTES
RECURSOS DESENVOLVIDOS

A par�cipação dela no nosso �me 

foi muito além dos trabalhos 

gráficos, ela idealizou e nos inspirou 

em muitas das nossas ações.

Para a elaboração dos termos de 

responsabilidade e de autorização 

de uso de imagem, tanto para os 

voluntários como para os jovens e 

crianças que par�ciparam das 

a�vidades, contamos com a 

consultoria jurídica pró-bono, 

prestada pela advogada Gabriela 

Abdalla. 



MATERIAL
IMPRESSO



Para a divulgação da campanha e treinamento de voluntários nas modalidades “O 

Atleta da Vida” e “Ampliando O Time da Vida para a Mudança”, foram impressos 

10.000 exemplares de folders e de manuais.
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PARA CONCRETIZAR 
NOSSOS OBJETIVOS

Para o dia do lançamento e dos 

workshops de treinamento, foram 

confeccionados 10 cartazes com 

frases reflexivas, 01 painel de 

fotos, 01 painel de explicação da 

campanha, e 01 backdrop 

contendo a logo da Cer�sign, do 

Dulwich Centre Founda�on, do 

Reciclando Mentes e do Time da 

Vida para a Mudança. 

Foram confeccionados também, 

50.000 cartazes de medalhas do 

Atleta da Vida, onde, crianças e 

jovens puderam registrar seus 

sonhos pessoais e cole�vos. 

O processo de divulgação da 

Campanha, iniciou-se em 

novembro de 2015, junto ao 

evento de lançamento. 

Através de postagens em mídias 

digitais, a ideia central do projeto 

foi apresentada e as pessoas 

convidadas a par�cipar. 



Diversas escolas públicas e privadas foram contatadas, assim como diversos 

atletas e terapeutas de diferentes cidades do Brasil: Rio de Janeiro, São Paulo, 

Mato Grosso, Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Espírito Santo.

PARA CONCRETIZAR 
NOSSOS OBJETIVOS

Esse processo conquistou mais força, 

com o desenvolvimento do site 

www.�medavida.org pela empresa 

Directlive, e com a publicidade 

realizada via Facebook, Instagram e 

e-mail, pela empresa Pixel Dinâmica. 

O apoio e a orientação do diretor 

Paulo Barreiros, da empresa 

click2giv.com, que apresentou nossas 

ações na plataforma online, o�mizou 

o conhecimento das pessoas sobre a 

campanha e viabilizou uma nova 

forma de captar recursos.



Para que todas as prá�cas fossem alcançadas com qualidade, durante o ano de 

2016, 18 reuniões foram realizadas com a equipe de organização e de voluntários.

O desafio de planejar as ações individualmente e cole�vamente era grande, e o fato 

de termos um �me eclé�co, com diferentes profissões, idades e experiências de 

vida, tornava esse desafio, muitas vezes, maior ainda. Eram psicólogas, estudantes 

de psicologia, psicopedagoga, assistente sociais, designer gráfica, professora de 

educação �sica e advogada, todos buscando a melhor forma em realizar aquelas 

ações. 

Contudo, em nossas reuniões, rapidamente o exercício de se buscar “unidade na 

diversidade”, abriu espaço para explorarmos as diferentes perspec�vas, e ricas 

conversas surgiram, proporcionando novos entendimentos e possibilidades.

Através desses encontros, estudamos e estabelecemos nossas parcerias em outras 

cidades - Vitória, Campo Grande, Taubaté e São Paulo.
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PLANEJANDO 
NOSSAS AÇÕES



Foi realizado em São Paulo pela equipe de coordenação, dois workshops de 

apresentação e treinamento da campanha. 

Ÿ Janeiro/2016 - organizado pelo INTERFACI - Ins�tuto de Terapia Família, 

Casal, Comunidade e Indivíduo, organização coordenada por Marilene 

Grandesso;

Ÿ Agosto/2016 – organizado pela psicoterapeuta/voluntária Vera Novaes, para 

pessoas que não puderam par�cipar do treinamento oferecido em Janeiro. 

WORKSHOP SÃO PAULO 
EXPANDINDO NOSSAS AÇÕES



Pensando em levar a metodologia do Atleta da Vida para o maior número de 

crianças e jovens, estabelecemos uma parceria com o Programa PROERD da Polícia 

Militar do RJ, pois através da capacitação dos policiais desse programa, poderíamos 

alcançar um número maior de escolas públicas do estado do Rio de Janeiro.

As ONGs ligadas ao esporte também �veram um papel marcante nessa ação, pois 

através dessa parceria, conquistamos um alcance maior ainda.

Ao todo, através de todas parcerias estabelecidas, 3978 crianças e jovens realizaram 

a metodologia O Atleta da Vida durante o ano de 2016.
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O ATLETA DA VIDA
A METODOLOGIA NARRATIVA



ATIVIDADES 

WORKSHOP NO PROERD 
POLÍCIA MILITAR - RJ

Em 20 de maio e 3 de abril de 2016, 

foram realizados os workshops de 

capacitação, na sede do Departamento 

de Policia Militar do Estado do Rio de 

Janeiro para 283 policiais militares do 

Programa PROERD - Programa 

Educacional de Resistência às Drogas. 
 
Esse programa foi implantado em 1992 

pela Polícia Militar do Estado do Rio de 

Janeiro e atualmente é adotado em todo 

o país. Ele consiste em promover 

reflexões temá�cas de prevenção contra 

drogas e violência, junto à crianças, 

jovens e seus responsáveis, que 

frequentam a rede de escolas públicas.

Durante esse treinamento, muitos 

foram os temas abordados. Buscando 

entender os desafios que esses 

profissionais enfrentam em seus 

trabalhos, sen�mentos e sensações 

diversas foram compar�lhadas:

 “insegurança”, “incerteza”, “hipocrisia”, 

“omissão, “abandono”, “tensão”, 

“marginalidade”, “sem luz no fim do 

túnel”, “cada dia piora mais”, “falência 

moral, “valores inver�dos”, “quase uma 

anarquia”, “UPPs falidas”.
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CONHECENDO A REALIDADE
ATRAVÉS DO TIME PROERD 

Conversando com eles sobre o que os 

man�nham nessa condição, diferentes 

razões foram apresentadas: 

“indiferença cole�va”, “famílias 

desestruturadas”, “cansaço geral e 

cole�vo”, “ausência da família”, 

“ausência de cuidados com a saúde”, e 

diversas carências, “falta de 

afe�vidade”, “falta de empa�a”, “falta 

de fé no futuro”, “falta de perspec�va”, 

“falta de sonho”, “falta de valores”, 

“falta de respeito”, e “falta de 

proteção”.

Foi impressionante perceber como 

aquele grupo de profissionais estavam se 

sen�ndo desprovidos de cuidados e 

atenção. 

Ao final do encontro, o reconhecimento 

que �vemos sobre o trabalho que eles 

diariamente realizam, e as cria�vas 

formas que encontram para superar as 

diversas dificuldades que enfrentam, se 

converteram em palavras de profunda 

gra�dão. 

Comentários da equipe do PROERD 

“A falta de estudos não impossibilita a vida de ninguém, mas sim a falta de valores. 

Precisamos levar o valor da fé para essas crianças.” 

“O que nos movimenta é a capacidade de sonhar.” 

“O mau do brasileiro é pensar somente em si, e não no cole�vo. O PROERD busca 

mudar essa realidade.” 

“A gente ensina respeito, respeitando as pessoas primeiramente.” 

“Como é di�cil passar para quem não vive o processo do PROERD, o quanto é 

enriquecedor fazer esse trabalho.”



PLANEJANDO 
JUNTO AO PROERD

A par�r desse treinamento, os policiais se organizaram para aplicar a metodologia 

narra�va “O Atleta da Vida” junto a crianças e jovens das escolas públicas em que 

trabalhavam. 

Durante esse treinamento, muitos foram os temas abordados. Buscando entender os 

desafios que esses profissionais enfrentam em seus trabalhos, sen�mentos e 

sensações diversas foram compar�lhadas: 
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MOMENTOS   
COM O TIME PROERD



Durante o segundo semestre de 2016, policiais militares do Programa PROERD 

aplicaram a metodologia narra�va O Atleta da Vida em 22 escolas de quatro 

municípios do estado do Rio de Janeiro, alcançando um total de 2.868 alunos.

Os municípios contemplados foram Duque de Caxias, Nova Iguaçu, São João do 

Meri� e Queimados.

O ATLETA DA VIDA 
NAS ESCOLAS PÚBLICAS



No dia 18 de junho, coordenadores e 

professores dos Projetos Faixa Preta 

de Jesus e Estrela Nova Futebol Clube, 

conheceram a campanha e o exercício 

narra�vo O Atleta da Vida.

“Por mais di�cil que o Brasil esteja, 

temos pessoas boas, temos coisas 

boas e extraordinárias. O Brasil pode 
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O ATLETA DA VIDA 
ONGS QUE PROMOVEM O ESPORTE

ser melhor através de um �me.” – 

Cris�na, professora do Projeto Estrela 

Nova

“A gente consegue extrair água de 

pedra… conseguimos coisas 

impossíveis. Não podemos parar.” – 

Ricardo Cavalcante, coordenador do 

projeto Faixa Preta de Jesus



No dia 29 de junho de 2016, a equipe do Reciclando Mentes esteve com os 

professores e coordenadores dos seis núcleos do Ins�tuto para apresentar-lhes a 

campanha. 

Esse encontro aconteceu na sede da Team Nogueira.

O ATLETA NO TATAME
 INSTITUTO IRMÃOS NOGUEIRA
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O ATLETA DA VIDA
INSTITUTO FAIXA PRETA DE JESUS

Através da prá�ca do esporte de luta, o projeto assiste cerca de 500 crianças e 

jovens em Nova Iguaçu.

A metodologia O Atleta da Vida foi aplicada nos alunos do projeto Faixa Preta de 

Jesus, pela equipe do Reciclando Mentes, na sede do projeto, no dia 14 de outubro 

de 2016.



No dia 3 de julho, a nossa equipe se reuniu com alunas e alunos do Estrela Nova 

para realizarmos a metodologia O Atleta da Vida. 

O encontro aconteceu num cenário conhecido do Rio de Janeiro, o Aterro do 

Flamengo, num campo de futebol que �nha sido usado por eles momentos antes.

O ATLETA DA VIDA
INSTITUTO ESPORTIVO ESTRELA NOVA



No dia 20 de junho de 2016, 

coordenadores e professores do Projeto 

Grael conhecerem a campanha e 

realizaram o exercício narra�vo O Atleta 

da Vida.

Durante esta experiência, a equipe do 

Projeto Grael ficou tão animada que a 

equipe Reciclando Mentes prometeu 

elaborar um exercício para todos os 

jovens que pra�cavam vela, mas que 

seria muito importante viver um pouco 

dessa prá�ca espor�va. 
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O ATLETA DA VIDA
INSTITUTO RUMO NÁUTICO

No dia 18 de julho de 2016, a 

nossa equipe foi apresentada às 

diferentes modalidades de 

trabalho do projeto Grael, assis�u 

a uma aula sobre barcos, 

par�cipou do processo de montar 

e desmontar barcos e velejou com 

professores.

Após essas aventuras, os 

coordenadores e professores do 

projeto se interessaram em 

desenvolver um exercício 

narra�vo relacionado 

especialmente ao esporte que 

ensinam. Surgiu, então, a ideia de 

juntos criarmos uma metodologia 

narra�va relacionada à prá�ca da 

vela.



ESTUDANDO NOVOS RUMOS
COM A ARTE DE VELEJAR



Nos dias 26 de agosto e 2 de outubro, a a�vidade do Atleta da Vida foi oferecida ao 

Grupo de Adolescentes da Igreja Ba�sta de Jardim Camburi e ao Grupo da Escolinha 

de Futsal, ambos na cidade de Vitória, Espírito Santo. 

O trabalho foi realizado pelos voluntários Adriana Petersen, Adrielly Thompson, 

Eduardo Val, e coordenado por Adriana Müller.

Algumas mensagens compar�lhadas
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O ATLETA DA VIDA
ONGS NO ESPÍRITO SANTO

“No nosso grupo, muitos de nós lida com baixa autoes�ma, sen�mentos de 

inferioridade, e crí�cas duras de pessoas significa�vas, no entanto, nossa vontade de 

vencer é maior, e não ficamos paralisados diante das cri�cas que sen�mos ser 

injustas. Focamos nossa conversa nas nossas habilidades e no que fazemos bem para 

assim ancorar nossos sonhos e metas. Percebemos que somos perseverantes e 

dedicados e capazes de alcançar aquilo que desejamos” - Grupo da escolinha do 

Futsal, Vitória 

“Aprendemos que nunca devemos desis�r dos nossos sonhos, mesmo que muitas 

vezes, ele pareça tão distante de nós” - Grupo da escolinha do Futsal, Vitória 

“Você consegue, não importa o que digam. 

Acredite em si mesmo, nunca desista”; “Eu não desisto. Meu jeito de ser é esse, 

então, faça o seu jeito de ser também. Afinal, você é do tamanho dos seus sonhos” - 

Grupo de meninos da Primeira Igreja Ba�sta em Jardim Camburi, Vitória 

“Coisas boas acontecem para quem espera, e as melhores coisas acontecem para 

quem levanta e faz” – Grupo de meninas da Primeira Igreja Ba�sta em Jardim 

Camburi, Vitória 



MOMENTOS
DESSES ENCONTROS

Frases que nos incen�vam e encorajam, e que queremos compar�lhar com outros 

adolescentes: “Dê o seu melhor todos os dias, mesmo que aparentemente você não 

tenha retorno algum”; “Persista em ser feliz, não deixe que as pessoas destruam seus 

sonhos”; “Não importa o que te fez cair, levante e encare o mundo” - Grupo de 

meninas da Primeira Igreja Ba�sta em Jardim Camburi em Vitória 

“A amizade e a união nos ajudam a vencer” - Grupo da escolinha do Futsal em Vitória



No dia 11 de setembro de 2016, a equipe do Reciclando Mentes visitou o Projeto 

Urece, e foi criada a possibilidade do Atleta da Vida ser transcrito para o braile.
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CONHECENDO ATLETAS EXPERTS EM SUPERAÇÃO



É comum imaginarmos que sozinhos não somos capazes de 
promover transformações significa�vas na sociedade, que os 
nossos pensamentos e as nossas ações nunca serão o 
bastante para alcançarmos as mudanças necessárias. 

Refle�r sobre essas questões é di�cil, mas extremamente 
importante para o nosso futuro, e por isso convidamos os 
jovens e adultos da nossa sociedade a se tornar 
pesquisadores junto a nós. 

SERÁ QUE CONHECEMOS O QUE O NOSSO POVO TEM DE 

EXTRAORDINÁRIO? 

Buscando pensar juntos sobre o que fazer para alcançarmos 
dias melhores, organizamos “A pesquisa - Ampliando o Time 
da Vida para a Mudança”, uma pesquisa colabora�va.

A PESQUISA

O QUE CONHECEMOS SOBRE NÓS MESMOS QUE POSSA NOS 

ASSEGURAR ESPERANÇA?



AMPLIANDO O TIME DA VIDA PARA A MUDANÇA
A PESQUISA

Nutridos pelo desejo de levar a pesquisa para o maior número de jovens, 

estabelecemos uma parceria com o Programa Papo de Responsa da Polícia Civil 

do RJ, pois através da capacitação dos policiais desse programa, poderíamos 

alcançar um número maior de escolas públicas e privadas do estado do Rio de 

Janeiro.

O Programa Papo de Responsa 

trabalha com a prevenção contra a 

violência, e foi criado pela Resolução 

da Secretaria de Estado de Segurança 

(Seseg), nº 619, de 14 de novembro 

de 2012. 

Visa a promover e ar�cular ações de 

prevenção à violência, promover o 

diálogo com crianças e jovens acerca 

da violência; promover diálogos com 

outros grupos; apoiar a inserção da 

cultura de prevenção no âmbito da 

Polícia Civil.
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IDEIAS 

“O que acontece na sociedade, 

Estado e país está dentro de mim. 

Como podemos começar a mudar a 

realidade?” - Beto Chaves, 

coordenador do Programa Papo de 

Responsa.

“Meu sonho seria não inves�gar o 

assassinato e sim, evitar que você 

seja assassinado.” – Luiz, policial do 

Programa Papo de Responsa.

“O pensamento que me manteve 

firme da decisão de entrar para a 

polícia foi: não é a polícia que vai 

mudar a gente, nós é que vamos 

mudar a polícia com as nossas 

ações.” – Rafael, policial do Programa 

Papo de Responsa.

“Eu acho que as ins�tuições podem 

mudar. Não é a ins�tuição que muda 

o indivíduo, é o indivíduo que muda a 

ins�tuição.” - Junior, policial do 

Programa Papo de Responsa.

“Não podemos deixar de ter 

sensibilidade ao sofrimento alheio, 

mesmo que a sociedade fale que 

bandido bom é bandido morto!.” - 

Fernando, policial do Programa Papo 

de Responsa.

“Eu tenho sede de transformação. Eu 

tenho vontade de mudança.” -

Fernando, policial do Programa Papo 

de Responsa.

 TIME PAPO DE RESPONSA



O TIME DA VIDA EM AÇÃO

Em 2016, o projeto piloto da pesquisa Ampliando o Time da Vida para a Mudança 

foi realizada com policiais civis do Programa Papo de Responsa, e com os 

responsáveis por crianças e jovens assis�dos pelo Projeto Faixa Preta de Jesus.

Ao todo, cerca de 980 pessoas responderam o projeto piloto da pesquisa. Pessoas 

com idades entre 25 e 65 anos, estudantes e trabalhadores que moram em 

diferentes bairros e comunidades do Rio de Janeiro.

AMPLIANDO 
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Entre muitos de nós os problemas que afetam e causam mais danos ao dia-a-dia do 

povo brasileiro, são:  o desemprego, a falta de educação e saúde de boa qualidade, a 

marginalização, a violência, a falta de segurança e a desigualdade social.

Entendemos que esses problemas são enfrentados de diferentes formas: alguns 

fecham os olhos para as dificuldades, muitos tentam contorná-los com o trabalho 

duro e outros buscam a fé para diminuir o estresse.

Para muitos de nós, os recursos e valores que ajudam a driblar esses problemas são: 

a força de vontade, o trabalho, o estudo, a esperança, a hones�dade e a 

responsabilidade. E para outros, o que nos ajuda a lidar com as dificuldades 

co�dianas, são as habilidades de cuidar do outro, ajudar o próximo e ter bom humor.

 Algumas dessas habilidades foram aprendidas com as mães, os pais e as famílias de 

muitos dos entrevistados.

Refle�ndo sobre o quadro de medalhas dos jogos olímpicos e paraolímpicos, 

descobrimos que o Brasil conquistou mais medalhas nas paraolimpíadas - 72 

medalhas- do que nas olimpíadas - 19 medalhas.

 

A maioria de nós brasileiros acredita que quando vivemos grandes adversidades, 

apresentamos maior amor ao próximo. Muitos de nós considera que as dificuldades 

nos ajudam a ter mais potencial para superar obstáculos, e que quando o esforço é 

maior, a vitória vem de forma mais rápida. A cria�vidade, expressa através de uma 

variedade de músicas e piadas, ajuda os brasileiros a contornar os problemas com 

maior facilidade. 

O QUE PASSAMOS A CONHECER
SOBRE NÓS BRASILEIROS



Elas ajudam a driblar o desespero e a aumentar o valor do trabalho, do esforço e 

da dedicação. 

Para alguns de nós, as ações e a�tudes que podem funcionar como an�dotos 

para os problemas envolvem dar uma boa risada, estabelecer relações de união 

e reduzir o preconceito. Outros apostam no poder da fé e na esperança em 

Deus. 

Muitos de nós desejam que valores como a hones�dade, o trabalho e a 

dedicação, estejam mais presentes em nosso país. 

As frases que podem encorajar nossos jovens a lutar por seus sonhos são:

 “Trabalhe, pois através do suor do nosso rosto, os sonhos são realizados”; “Vá 

em frente e nunca desista”; “Corra sempre atrás do sim, porque o não nós já 

temos.”

O mais emocionante foi perceber que todos nós desejamos ouvir histórias de 

superação sobre o Brasil daqui a dez anos. Histórias onde a corrupção, a pobreza 

e a fome deixarão de reinar. Histórias onde a saúde, a educação e as 

oportunidades de emprego possam cons�tuir uma sociedade mais é�ca, com 

mais respeito e confiança.

O QUE PASSAMOS A CONHECER
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A METODOLOGIA NARRATIVA BONS VENTOS
DESDOBRAMENTO DA CAMPANHA

A par�r dos encontros realizados no Projeto Grael, uma nova metodologia 

narra�va começou a ser elaborada ao fim do ano de 2016. Com as 

contribuições de David Newman, terapeuta narra�vo australiano e também 

velejador, e sob a supervisão de David Denborough, Lúcia Helena Abdalla, 

coordenadora do Reciclando Mentes elaborou o exercício narra�vo Bons 

Ventos. 

A metodologia que se u�liza da metáfora da vela para convidar crianças, jovens 

e adultos a pensar sobre suas vidas. Ela favorece  a reflexão sobre suas 

escolhas, o reconhecimento dos recursos e habilidades usados no 

enfrentamento das adversidades, seus sonhos, e a construção de novas 

possibilidades.



Durante o ano de 2017, foram realizados quatro encontros entre a equipe 

Reciclando Mentes e coordenadores e professores do Projeto Grael. Nestes 

encontros, a metodologia narra�va Bons Ventos foi conjuntamente elaborada e 

adaptada, a par�r da experiência do corpo docente do Projeto.

“É certo que o barco vai andar, pode demorar, mas uma hora vai. O importante é não 

parar. Se não dá vento para seguir, liga o motor, mas se está sem motor, vai a remo.” 

– Malu, professora de Vela.

“Nas tempestades na vida, eu sempre penso que por pior que seja o momento, ele 

tem um lado bom. Tem sempre algo que eu não estou vendo. Eu tento fazer algo 

diferente, modificando minhas a�tudes e ações.” – Jaqueline, professora da Oficina 

de fibra de vidro.

“Sobre as tempestades da vida, o que eu faço, é... quando vem de norte, eu me apoio 

na família, quando vem de sul, eu me apoio nos amigos e quando vem de leste, eu 

me apoio no trabalho.  Eu acho que a gente tem que saber se adaptar... Eu acho que 

a gente não tem que ficar muito esperando a tempestade” – Marcelo, professor de 

Vela.

“É importante que eles se sintam pertencentes à história, ao invés de pensarem que 

são vazios, que não tem nada.... E a história da pipa que tem que fazer parte da aula, 

que tem que fazer parte da história do professor, que também tem que fazer parte 

da sua história, da história do aluno” – Jaqueline, professora da Oficina de fibra de 

vidro.

“Quando eles sentem que eles fazem parte da história do que eles estão fazendo... de 

tudo... eles se sentem valorizados, importantes... e aí a velejada é outra.” – Lilian, 

professora de Canoa Havaiana e Natação.

“Esse trabalho não traz respostas prontas, faz com que a gente descubra, construa 

as nossas respostas, e ajude o outro a encontrar as suas próprias respostas 

também.” – Marco, professor de Informá�ca.

IDEIAS ESPECIAIS COMPARTILHADAS NESSES ENCONTROS

VIVÊNCIA DA METODOLOGIA 
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“Muitas das vezes a gente quer que as pessoas pensem como a gente, e é importante 

perceber que ninguém nunca vai ser igual. E que mesmo assim,  mesmo pensando 

diferente, a gente não precisa ficar distante, a gente pode ser amigo.”  - Marco, 

professor de Informá�ca.

IDEIAS ESPECIAIS COMPARTILHADAS NESSES ENCONTROS

VIVÊNCIA DA METODOLOGIA 



No dia 2 de maio de 2017, o Projeto Grael recebeu a importante visita de David 

Denborough. Ele conheceu o local, os alunos, e os trabalhos desenvolvidos pelo 

projeto. Par�cipou da aula de vela, velejando com os alunos, e conversou com os 

professores sobre seus desafios e esperanças. 

A par�r dessa conversa, elaborou um documento cole�vo sobre as prá�cas de 

esperança dos professores desse projeto.

AS PRÁTICAS DE ESPERANÇA NO PROJETO GRAEL

RECONHECENDO 
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Somos professores do Projeto Grael.
Alguns de nós vieram aqui pela 

primeira vez como crianças, como 

estudantes.
Quando estávamos lá fora na água, um 

de nós disse: "Eu não sei o que teria 

acontecido com minha vida sem este 

lugar.»

Há também muitos desafios aqui.
Às vezes, quando as crianças vêm, elas 

podem não ficar animadas. Suas 

famílias podem estar enfrentando 

muitos problemas.

Talvez a gente tenha que trabalhar 

duro para que eles se animem.
Aqui estão algumas das maneiras de 

fazer isso. Estas são algumas das nossas 

prá�cas de esperança:

Às vezes deixamos espaço para o jovem 

falar sobre o que está acontecendo.
Outras vezes, geramos energia no 

fazer, não no falar. Ao montarmos o 

barco juntos há realização.

Se uma criança não quiser velejar, eu 

digo: 'Tudo bem. Mas me ajuda a 

montar o barco e pra eu poder velejar". 

Trata-se de trabalho em equipe. 

Sempre encontrar um papel para eles 

desempenharem na equipe, uma 

PRÁTICAS DE ESPERANÇA 

 uma contribuição que eles possam 

dar.
Fazer um exercício �sico, algo que vá 

aumentar um pouco a confiança, 

pode ser um ponto de par�da.

Quando vemos que uma criança está 

realmente lutando, há outras coisas 

que podemos fazer:

Tentamos estar juntos na luta: "Vem 

comigo. Veleje comigo".

Às vezes um aluno pode precisar de 

um pouco de espaço - mas não de 

espaço demais. Se ele não quiser 

par�cipar com todos os outros, nós 

precisamos envolvê-los em alguma 

outra coisa.

Se nós soubermos que aconteceu 

alguma coisa com uma criança, nós 

contaremos às outras crianças para 

que todas possam cuidar dela.
E vamos conversar com a família dela. 

Pode ser que possamos oferecer 

algum apoio em casa, na escola e em 

outros lugares. São atos de cuidado 

cole�vo.

Nós tentamos sempre trabalhar em 

equipe. Pedimos a um aluno mais 

velho para se sentar com o aluno mais 

jovem. 
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PRÁTICAS DE ESPERANÇA 

Ou se é o professor que está lutando, nós colocamos um outro professor para 

ajudá-lo.

É também nosso trabalho tentar ajudar as crianças a entrar em contato com seus 

sonhos. O obje�vo não é que todos sonhem em velejar. Queremos colocar as 

pessoas em contato com muitas esperanças diferentes para a vida.

Aqui estão algumas das maneiras pelas quais tentamos fazer isso:

Nos cer�ficamos de que as crianças tenham acesso a um ensino de alta qualidade. 

Depois de cada aula, perguntamos do que elas gostaram mais ou menos. 

Conseguimos seu feedback real sobre o que está funcionando e o que não está. 

E então, da próxima vez, podemos começar a aula com algo que sabemos que elas 

realmente gostam. Elas veem que seu feedback, suas opiniões podem fazer 

diferença.

Estar aqui exige disciplina e foco e uma compe�ção saudável. Isso pode inspirá-las 

a prosperar e levar isso para o resto de sua vida.
Ao aprender novas habilidades, é mais fácil entrar em contato com diferentes 

sonhos.

Estas são algumas de nossas prá�cas de esperança.
Gostaríamos de ouvir sobre as suas!

CONTRIBUIÇÕES DO PROF. DAVID DENBOROUGH
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FÓRUM PRISMA
EXPLORANDO NOVOS CAMINHOS



FÓRUM PRISMA 

Com a vinda do professor David Denborough ao Brasil, foi organizado um Fórum 

com pessoas de diferentes idades, gêneros, ocupações e contextos. 

Par�ciparam do evento atletas que visam através de seus projetos sociais, criar 

oportunidades para jovens através do esporte. Além do judoca Flávio Canto e 

dos professores do Ins�tuto Irmãos Nogueira, também es�veram presentes 

Rodrigo Caetano, diretor execu�vo de futebol do Flamengo, e Pedro 

Trengrouse, advogado, Professor de Direito Despor�vo da FGV, Coordenador 

Acadêmico do curso FIFA/FGV em Gestão de Marke�ng e de Direito no Esporte.

Es�veram presentes também, a delegada-�tular Daniela Terra, da DRCI - 

Delegacia de Repressão aos Crimes de Informá�ca da Polícia Civil/RJ, e 

importantes empreendedores sociais, como Beto Chaves, policial civil, criador 

do Programa Papo de Responsa da Polícia Civil/RJ, e Olivier Terreault, fundador 

do Teatro do Sopro, que leva “palhaços terapêu�cos” a abrigos de idosos. 

No Fórum, jovens, pais, educadores, terapeutas, espor�stas e gestores sociais, 

�veram a oportunidade de compar�lhar suas ideias e conhecer as diferentes 

perspec�vas daqueles que se dedicam a cuidar de pessoas. Nos nutrimos de 

inúmeras histórias de habilidades, histórias repletas de conhecimentos 

especiais sobre como lidar com situações de dificuldade.

EXPLORANDO NOVOS CAMINHOS - MAIO/2017
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COMPARTILHANDO 
SABERES

O evento foi patrocinado pela empresa Cer�sign e 108 membros de ONGs, 

Projetos e Programas Sociais puderam par�cipar gratuitamente.

Ins�tuto Irmãos Nogueira  - Criado pelos lutadores Rodrigo Nogueira 

(Minotauro) e Rogério Nogueira (Minotouro), atende 1.200 jovens e crianças 

por ano, que vivem em várias comunidades perto dos seus seis núcleos de 

funcionamento, ensinando diversas modalidades de luta, o valor da disciplina e 

do respeito. Atua em seis comunidades do Rio de Janeiro: Terreirão, Vila 

Cruzeiro, Complexo do Alemão, Mangueira, Nova Iguaçu e Bangú.

Ins�tuto Rumo Náu�co - Projeto Grael - atende cerca de 600 crianças e jovens 

ao ano, ensinando a prá�ca da vela e os valores do esporte, do estudo e 

trabalho. Está situado em Jurujuba, e atende três comunidades de Niterói, Rio 

de Janeiro.

Ins�tuto Reação - Criado pelo judoca Flavio Canto, ensina a prá�ca do judô, e 

realiza oficinas educacionais. Atua em três comunidades do Rio de Janeiro: 

Rocinha, Cidade de Deus e Deodoro. Assiste cerca de 1.230 crianças e jovens 

por ano.

Papo de Responsa  - Um Programa da Polícia Civil que atua junto às escolas de 

ensino fundamental e médio, públicas e privadas, em todo o Estado do Rio de 

Janeiro. Desenvolve um “papo” descontraído sobre drogas e violência junto aos 

jovens. Alcançam cerca de 30.000 pessoas por ano.



PROJETOS SOCIAIS PRESENTES

Rugby é a Nossa Paixão - Projeto social espor�vo/educacional que u�liza o 

rugby como ferramenta para realização de um trabalho de formação e 

conscien�zação de jovens. O projeto acontece em dois polos, no bairro de 

Ipanema e na comunidade da Rocinha, ambos no Rio de Janeiro. Atende 

aproximadamente 40 crianças por ano.

Ins�tuto Cidadania Unidos da Tijuca – Situado no bairro da Tijuca, Rio de 

Janeiro, promove diversas a�vidades e assiste cerca 400 pessoas por ano, entre 

crianças, jovens e adultos. As a�vidades incluem: ginás�ca para a terceira 

idade, escola de jiu-jítsu para crianças, adultos e idosos, escola de ballet, 

projeto jovens construtores, aulas de cuidado aos idosos, e alfabe�zação de 

jovens e adultos.

Saúde Criança - Busca a reestruturação de famílias com crianças em risco social, 

provenientes de unidades publicas de saúde. Situada no bairro Jardim Botânico 

da cidade do Rio de Janeiro, assiste em média 2.700 pessoas/ano.

Jurema Amor nas Mãos para Surdos - Trabalha com o ensino de LIBRAS – 

Linguagem Brasileira de Sinais, oficinas culturais e espor�vas. Localizada na 

comunidade de Urucânia, Paciência/RJ, assiste 260 crianças por ano.

Ins�tuto Unitas - Atua no Rio de Janeiro e na Bahia criando espaços populares 

de diálogo, construção de conhecimento e convivência coopera�va, em 

comunidades com vulnerabilidade social e praças públicas. Atende cerca de 

3.000 pessoas por ano.

TROCA DE EXPERTISES 
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AMPLIANDO 
CONHECIMENTOS

Argilando - Promove doações e ações sociais em todo o Estado do Rio de 

Janeiro, e sua sede fica situada no bairro da Tijuca. Suas ações alcançam cerca 

de 25.000 pessoas por ano.

Ins�tuto Casa Viva - desenvolve projetos para cerca de 500 famílias por ano, 

moradoras da comunidade Vila João Lopes e adjacências do Jardim Sulacap, no 

Estado do Rio de Janeiro.

Ins�tuto Enraizados - O Ins�tuto Enraizados é uma organização de hip hop que 

u�liza as artes integradas do hip hop como ferramenta de transformação social. 

Promove o contato entre pessoas de todo o Brasil. Localizados na comunidade 

Morro Agudo, Nova Iguaçu, atende cerca de 800 pessoas anualmente.

Ins�tuto Planeta em Cena - Ensina técnicas de comunicação e promove ações 

sociais. Atua na cidade do Rio de Janeiro e assiste 50 pessoas por ano.

Tatame de Cristo - Projeto evangélico de luta um que busca restaurar vidas e 

ajuda jovens com problemas. Atua em Nova Iguaçu, no Estado do Rio de 

Janeiro, e assiste cerca de 60 crianças ao ano.



APRENDIZADOS VALIOSOS

“As prá�cas narra�vas enfa�zam a importância das histórias de vida das 

pessoas, e procuram sempre reconhecer as histórias das habilidades, dos 

valores, dos sonhos e das esperanças de cada um.”(...) “quando as adversidades 

chegam, é preciso tornar visível os recursos e as formas encontradas para 

seguir em frente.” 

“Reconhecer as prá�cas de esperança é muito importante. (...) A esperança 

pode ser encontrada em lugares inesperados.”

“O saber das crianças que moram na Faixa de Gaza pode ajudar a outras 

crianças que vivenciam guerras, ou momentos muito di�ceis“ (...) “As crianças 

de Gaza relataram que, dentre outras ações, conseguem enfrentar a guerra 

comendo azeitonas. Para elas, a Oliveira representa a Árvore da Paz.”  

David Denborough

COMPARTILHADOS NO FÓRUM
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CONVERSANDO COM
O DESESPERO

“A pessoa não é o problema, o problema é o problema” – Michael White

Entender os problemas separados das pessoas, leva-nos a pensar em nossos 

problemas sociais separados de nós. 

Percebemos que diante dos problemas sociais que enfrentamos, o “Desespero” 

acompanhava muitos de nós, o que nos impedia de pensar e ter esperança. 

Carta do Povo Brasileiro ao Desespero

“Senhor Desespero,
Entendi que você gosta muito de se aproveitar do medo, da impotência, da 

solidão, da indiferença e do isolamento.
Você se alimenta disso tudo. 
Mas não adianta tentar mais comigo. Sou poderosa, pois tenho perto de mim 

pessoa como essas que estão aqui, que se unem buscando encontrar 

possibilidades, que conversam sobre os problemas. Sou, como as crianças, que 

são di�ceis de serem enroladas por você. 

Saiba que, se acontecer de você me pegar desprevenida, eu já sei que tenho 

recursos que eu posso lançar mão, e amigos que também já estão imunizados 

pela prá�ca da Dona Esperança.”

Rio de Janeiro, 5 de maio de 2017,
O Povo Brasileiro



PRÁTICAS DE 
ESPERANÇA

Convidados por David Denborough, todos �veram a oportunidade de refle�r 

sobre habilidades, conhecimentos, capacidades, crenças e valores que os 

ajudam em tempos di�ceis. 

“Os brasileiros nos úl�mos anos, têm convivido com o desemprego, a violência e 

a falta de segurança pública. Lidam diariamente com no�cias muito di�ceis. A 

morte de muitos jovens e policiais, a falência dos sistemas públicos de saúde e 

de educação, e a corrupção disseminada em diversos contextos.

Muitos de nós somos professores, profissionais de educação, representantes de 

ONGs, psicólogos, assistentes sociais e jovens estudantes. Parece que a 

epidemia da Desesperança nos pegou e não sabemos o que fazer para 

melhorar.

Durante momentos di�ceis, alguns de nós escolhem batalhar, arregaçar as 

mangas e enfrentar os desafios. Outros consideram necessário persis�r, ter 

paciência, e saber o que se quer. Viver um dia de cada vez, procurar pequenas 

soluções e resolver os problemas por etapas, também são formas de passar por 

momentos de adversidade. 

Existem ainda aqueles, que preferem fazer piadas para atenuar. 

Muitos de nós aprendeu a ter força, coragem e manter a segurança em si 

mesmo. Outros, valorizam as pequenas conquistas, não aceitam o “não” como 

resposta, seguem a intuição, e escolhem manter o foco no que é posi�vo.

Para outros, é necessário ter fé, ter desejo de aprender e contar com pessoas de 

confiança. Muitos de nós encontram força na união com a família, junto aos 

amigos. A oração nos ajuda a seguir a diante, a diminuir o desespero, a 

encontrar serenidade, e a transformar momentos ruins em momentos de 

solidariedade. Precisamos ter sabedoria para lidar com o próximo.

Entre nós existem aqueles, que aprenderam a respirar fundo e pensar nas 

crianças e nos jovens com os quais trabalham. Para eles, trabalhar pela 

juventude representa trabalhar por um futuro melhor. 
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QUE CRENÇAS NOS SUSTENTAM 
EM MOMENTOS DIFÍCEIS?

Alguns de nós acreditam que a vida é uma experimentação. Que tudo sempre 

passa, e por mais di�cil que seja, no fim vai dar certo. Que sempre será possível 

produzir, desmanchar e começar de novo. 

Outros, desejam desfrutar o dia de hoje com alegria, aproveitando os 

momentos bons e as pessoas importantes de suas vidas. Acreditam que rir é 

importante. Que estudar, ouvir música e fazer exercício �sico, são indispensáveis 

para enfrentar momentos di�ceis.

Para alguns é importante dignificar nossas vidas através do trabalho, da 

profissão e de nossas a�tudes. Isso nos dá força, estrutura e autocontrole.

Muitos de nós têm a fé e a religião como uma forma de sustentação. Acreditam 

que Deus pode estar no controle de todas as coisas. Outros acreditam no amor 

em si, no ser humano, na compaixão, na verdade, e na jus�ça. 

O que reconhecemos de especial em nós brasileiros?

Muitos de nós temos fé! 
Acreditamos que a esperança é a úl�ma que morre, e que independente das 

diferentes crenças e religiões, algo superior nos protege e ajuda. 

Temos o costume de sentar por muitas horas ao redor da mesa. Com amigos ou 

em família, esse ritual nos fortalece, nos ajuda a celebrar a vida mesmo diante 

das dificuldades.

Descobrimos que nós brasileiros não desis�mos facilmente!
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Bom dia,

Quero dizer a você Lúcia e a toda equipe do Reciclando Mentes muito, muito obrigada por tudo. 

Obrigada pelo carinho, atenção e pela gratuidade no fórum.

Os dois dias mexeram muito comigo. E estou aqui para mais uma vez solicitar ao Reciclando Mentes 

a oportunidade de par�cipar, agora nesse curso de formação, com bolsa. O meu atual salário ainda 

não é um salário que eu consiga inves�r em minha formação.

Atualmente trabalho em uma ong chamada Sabendo Mais - Ins�tuto Unitas, inserida dentro do 

Complexo da Maré um um local de di�cil acesso, visto o alto grau de periculosidade. As escolas 

atendidas pelo projeto estão localizadas em uma divisa não oficial demarcada por facções 

criminosas que atuam no local. Atendemos de maneira fixas turmas de pré, 1º e 2º anos do ensino 

fundamental alunos de 6 escolas. Em caravanas de raciocínio lógico, caravanas culturais e 

Olimpíadas de raciocínio lógico o projeto atende em média 17 escolas da Maré.

Eu dou aula de linguagem, raciocínio e psicomotricidade. Sou pedagoga com pós graduação em 

psicomotricidade. As crianças não aprendem a ler e a escrever como qualquer outra criança. Os 

horários na escola são reduzidos por causa da violência, muitos dias sem aulas e um não fazer se 

arrasta. Muitas crianças chegam ao 3º ano do ensino fundamental ainda não alfabe�zadas. Porém 

elas são ó�mas! Inteligen�ssimas. São Ferraris sem gasolina. Precisam de pessoas para lhes 

apresentar o pensar, o fazer relações entre os conhecimentos.

Vocês não fazem ideia de como minha cabeça viajou e fez conexões entre o que eu vivo nas escolas 

e o que eu vivi nesses dois dias no Reciclando Mentes. Ser ú�l tecnicamente foi uma coisa me 

marcou muito. Eu nunca havia pensado na experiência de ouvir a esperança. Ouço muitas coisas 

das crianças, a maior parte do tempo são coisas muito legais. O som que vem de fora nem sempre é 

muito bom. Se há barulho na rua, geralmente indica que as coisas não estão boas. O �roteio 

começou e isso encerra as aulas. Conversar com as crianças para que elas sofram menos é 

fundamental nessas horas.

Mas... Como o David falou eu preciso registrar essas falas de esperança para que elas não se 

percam. Ainda não sei fazer isso. Preciso e quero aprender. E fazer na Maré, fazer em outros 

lugares...

Eu preciso desse saber para ser ainda mais ú�l onde estou na Maré e em tantos outros lugares que 

o reciclando mentes es�ver.

Mais uma vez, obrigada por acender meu coração e minha cabeça em outros saberes.

As fotos anexadas são do meu trabalho com as crianças.

Um abraço.

Cris�ane Fernandes
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Boa tarde, pessoas queridas! 

Sempre uma dádiva poder estar com pessoas engajadas em melhorias sociais, portanto, 

foi maravilhoso estar com vocês durantes esses dois dias e poder aprender mais um 

pouquinho sobre algumas técnicas que podem levar alento para outras pessoas em seus 

momentos di�ceis. 

É preciso ser bem mais que um palhaço (Olivier) para encher de esperança o coração de 

pessoas já tão debilitadas. 

É preciso ser bem mais que um policial (Beto) para acreditar que as transformações 

internas são possíveis, mesmo saindo de casa quase todos os dias pra�camente com uma 

cer�dão de óbito no bolso, como ele mesmo já disse em algumas palestras. 

É preciso ser mais que professor, filósofo, compositor (David) para perceber que aqui no 

Atlân�co existem questões sociais que podem ser tratadas de forma semelhante às do 

Pacífico e Índico, pelo olhar da Terapia Narra�va. Enfim. É preciso ser HUMANO para ter 

empa�a e encontrar resultados cria�vos e asser�vos para tantas mazelas sociais. 

Deixaria longo demais o texto falar sobre cada um dos par�cipantes que foram ímpares 

no acréscimo de informações que, certamente, contribuirão para melhorias no meu 

núcleo profissional e pessoal. 

Sen� falta de ouvir um pouco os meninos que �nham uma experiência riquíssima para 

compar�lhar, no final do segundo dia do fórum. Uma falha, mas não lembro o nome do 

grupo, lembro-me, porém, dos meninos com olhar de expecta�va para serem ouvidos. 

Trabalho como terapeuta corporal e renascedora, mas tenho formação acadêmica em 

Letras e Pedagogia, e como Pedagoga, gostaria de ter ouvido pelo menos um pouco da 

história daqueles meninos, pela narra�va deles próprios, não apenas como uma 

apresentação. Parabenizo a todos pela organização e desenvolvimento do evento, é claro 

que alguns percalços acontecem e isso também pertence ao humano, e desejo muito 

sucesso nos demais eventos e fortalecimento nas pesquisas de cada um dentro de suas 

áreas de atuação. 

Beijos no coração! 

Marilaine Simeone (ANAND SOMA)

Pedagoga e Terapeuta Corporal da Sadhana Comunna Metamorfose
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Olá equipe Prisma, 

Primeiro que a experiência que eu �ve neste fórum foi ímpar. 

Eu que sou estudante de psicologia, que fiz muitas matérias de psicanálise, �ve uma 

experiência riquíssima ao ver as prá�cas narra�vas como instrumento de transformação 

social. 

Uma questão que me acompanhou durante minha trajetória de estudante era, como dar 

voz aquele sujeito do inconsciente, quando você se depara com um sujeito marcado ou 

quase moldado pelo social. 

Como ajudar uma pessoa se seu primeiro retorno é ditado pela devolução de um 

diagnós�co? 

Como não desabilitar essa pessoa de sua autonomia, se eu me coloco como condição 

para seu caminhar? 

Enfim, este fórum foi muito rico por me fazer encontrar uma prá�ca que atenda a tantas 

pessoas diferentes, com iden�dades e línguas diferentes. Uma prá�ca que devolva 

autonomia e brio a seus "sujeitos". 

Eu pude ver que não importa qual seja a sua história dominante, mas se você quiser você 

pode reescrevê-la. Mas, essa escrita é transformadora, é única e é potencializadora.

Quando vocês me perguntaram o que poderia ser melhor? 

No primeiro instante eu não penso em nada, mas imediatamente eu penso em quantos 

grupos poderiam ser beneficiados por essa perspec�va. 

Então, eu imagino o Reciclando Mentes, fazendo parte de grupos de pré-ves�bulares 

comunitários e na possível transformação desses espaços e da perspec�va é do suporte 

que ele poderia oferecer, ou atuando dentro de espaços de convívio como orfanatos e 

asilos, e etc. Então assim eu penso que é possível melhorar.

Por hora, não tenho sugestão, somente sinceros agradecimentos.

Marcela Chaves

Estudante de Psicologia da PUC/RJ
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EQUIPE RECICLANDO MENTES,

Escolhi contar a história das ressonâncias desse evento, desde o início, de quando me 

deparei com a divulgação do Fórum que trazia a seguinte pergunta: Como encontrar 

esperança e preservar os nossos sonhos em tempos di�ceis?  Foi a primeira vez que recebi 

um “convite” que ao invés de trazer afirmações trouxe uma pergunta, com isso foi possível 

experimentar um pouco os efeitos dela. De imediato me sen� entusiasmada e com um 

desejo imenso de estar junto na construção de possíveis respostas para essa pergunta. 

Para esclarecer sobre os mo�vos que intensificaram esse desejo, acredito que seja 

importante eu contar que eu estava estudando sobre prá�cas narra�vas cole�vas para 

construir um projeto de Mestrado que �nha o intuito de estudar o uso dessas prá�cas com 

adolescentes que vivenciavam situações intensas de sofrimento. A cada novo texto que eu 

lia, mais acreditava que essa prá�ca era potente e poderia es�mular a construção e 

transformação das histórias dos jovens do nosso país, o qual tem sido permeado por 

contextos de desigualdades, violências, preconceitos, entre outras dificuldades culturais, 

sociais e econômicas. 

Então, quando conheci a programação do evento �ve certeza do quanto seria uma 

experiência muito enriquecedora poder vivenciar os efeitos do uso das prá�cas narra�vas 

cole�vas em um contexto composto por uma diversidade de pessoas que estavam ali 

querendo juntas aprender, buscar e explorar novos caminhos para responder aos 

problemas e além disso, conhecer mais de perto pessoas/ins�tuições que estavam 

promovendo trabalhos transformadores em diferentes contextos por meio das prá�cas 

narra�vas, me pareceu inspirador. 

No entanto, quando me vi diante desse interesse, me perguntei: Como vou conseguir 

par�cipar desse encontro diante da situação econômica que me encontro? Confesso, que a 

princípio a desesperança apareceu me dizendo que eu não conseguiria ir, que o valor 

cobrado não caberia no meu “bolso”. Porém, ao mesmo tempo a pergunta: Como 

encontrar esperança e preservar os nossos sonhos em tempos di�ceis? Ficava ressoando 

em mim e então, comecei a buscar formas de manter a esperança de que par�cipar desse 

evento poderia sim se tornar possível.

 Como a própria prá�ca narra�va nos inspira, primeiro compar�lhei essa situação com 

minha irmã que é uma das pessoas que compõem o �me da minha vida e nessa conversa 

pensamos que tentar negociar os valores com a equipe organizadora poderia ser uma 

alterna�va.  

Ressonâncias
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Entrei em contato com a Lúcia Helena e fui surpreendida pela forma generosa que ela e o 

restante da equipe reciclando mentes acolheram meu pedido e pudemos negociar para 

tornar a minha par�cipação no fórum uma realidade possível. 

Tanto essa flexibilização da equipe com a minha situação, como a oferta do evento de 

gratuidade para um representante por ONG que trabalhasse com crianças, adolescentes e 

jovens, me fez perceber o quanto esse fórum estava sendo coerente com as prá�cas 

narra�vas cole�vas, desde a forma da divulgação como com a oportunidade de acolher 

pessoas com diversas situações econômicas. Penso, que assim como quando estamos em 

uma conversa precisamos ficar atentos as narra�vas que estamos ajudando a ter mais 

poder em nosso discurso, acredito que quando se oferece um espaço de diálogo e produção 

de conhecimento como o Fórum propunha, é de extrema importância pensar sobre quais 

�pos de classes econômicas, raças, etnias está sendo favorecida ou excluída dessa 

oportunidade. 

Ver a postura da equipe reciclando mentes negociando valores e oportunizando a 

par�cipação de todos aqueles que se sen�am convidados e inspirados pelo convite do 

Fórum independentemente da situação financeira e/ou social que se encontravam, fez com 

que uma intensa esperança de dias melhores ocupasse o espaço da desesperança que por 

um momento tentou me dizer que não seria possível me juntar a esses diálogos e prá�cas 

que tanto acredito.

DURANTE O FÓRUM

Se fosse possível nomear esse Fórum em uma palavra, escolheria INSPIRAÇÃO.  Cada 

palestrante convidado/convidada enriqueceu o evento com as histórias acerca de suas 

experiências e reflexões. 

O que mais inspirava era ver que em cada história contada �nha muita AÇÃO, todos 

estavam agindo, cada um do seu modo, em seu contexto, guiado pelos seus valores, só que 

todos faziam parte do mesmo �me da ESPERANÇA.  David Denborough e Lúcia Helena Assis 

Abdalla, me inspiraram pela forma simples e afetuosa de compar�lhar seus saberes e 

experiências com o uso das prá�cas narra�vas. 

Conhecer e experimentar os recursos das prá�cas narra�vas cole�vas favoreceram 

entender como u�lizá-las e perceber alguns dos possíveis efeitos do seu uso. Entrevistar o 

Sr. Desespero trouxe à tona vários recursos de enfrentamento. 
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Quando os recursos de cada um se juntou com o cole�vo parecia ter ficado invencível. Beto 

Chaves trouxe narra�vas sobre as possibilidades de trabalho de policiais, que muitas vezes 

ficam escondidas e não aparecem nas mídias; já que as narra�vas dominantes muitas 

vezes é a que coloca o policial como vilão, corrupto. 

Foi inspirador conhecer a história de policias que fazem a diferença e que estão conosco 

nessa luta de manter a esperança em tempos di�ceis. 

Olivier Terrault com o empa�lhaço despertou um contexto de encantamento, que colocou a 

empa�a e o bom humor em lugares de destaques para driblar o desespero e a 

desesperança. Flávio Canto e os demais convidados do âmbito espor�vo, com suas histórias 

enfa�zaram a importância do esporte para oportunizar a descoberta de novas habilidades 

e ampliação das possibilidades de vida.

Enfim, foram dias em que as narra�vas antes saturadas pelos problemas que permeiam 

nosso país foram dominadas pelo poder do cole�vo, da esperança e fortalecidas pelas 

histórias de sucesso dos projetos que fazem a diferença na vida de tantos jovens e que nos 

ajuda a acreditar que juntos podemos construir um Brasil do jeito que sonhamos. O fórum 

terminou, mas fui embora com a certeza de que eu queria me juntar a esse �me.

O USO DO APRENDIZADO

Como mencionado no início, antes de par�cipar do fórum eu estava estudando sobre o uso 

das prá�cas narra�vas cole�vas com adolescentes que estavam vivenciando situações de 

sofrimento. 

Retornei do fórum ainda mais inspirada em me dedicar a estudar essas prá�cas a fim de 

experimentá-las com jovens, com o intuito de ajudá-los a transformar suas narra�vas 

saturadas por problemas, dificuldades e sofrimento, em narra�vas compostas por recursos, 

valores e formas de se ver que ampliasse as possibilidades de construir novas realidades de 

si e de vida.

No Fórum percebi, o quanto as parcerias nos fortalecem nesse caminhar e enriquece a 

construção de um trabalho mais potente. Nesse sen�do, �ve o privilégio de construir uma 

parceria com o Ins�tuto ConversAções (Ribeirão Preto-SP), mais especificamente com 

Cris�na Ruffino e Aglaia Ruffino Jalles. Nós três formamos um �me e juntas construímos e 

facilitamos encontros grupais com adolescentes no ano de 2017. 
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Reconhecendo a importância de ajudar a tornar os sofrimentos vivenciados por esses 

jovens em uma narra�va ú�l para ajudar outros adolescentes, produzimos uma música 

para inspirar outros jovens que enfrentam dificuldades que fazem eles quererem desis�r. A 

melodia dessa música agora está sendo produzida pelos adolescentes juntamente com uma 

banda local. 

No fórum, David Denborough nos es�mulou a assumirmos o papel de escritores das 

narra�vas alterna�vas apresentadas pelas pessoas com quem conversamos, com o intuito 

de transformar os recursos narrados em documentos escritos que possam ajudar a 

fortalecer essas narra�vas na história de cada uma delas. 

Conectadas com essa ideia, juntamente com os adolescentes e com a ajuda de um escritor/ 

ilustrador, aos poucos as narra�vas produzidas nas conversas têm se transformado em um 

livro que traz um pouco sobre essas histórias que construímos juntos. 

Seguindo um dos princípios das prá�cas narra�vas cole�vas, um dos nossos obje�vos com 

esse livro é “Relacionar experiências individuais com situações cole�vas e construir formas 

das pesssoas se sen�rem úteis capazes de contribuir com suas histórias para a vida de 

outras pessoas”.

Quanto mais experimento essas prá�cas ao estar em diálogo com o outro, mais tenho 

reconhecido o quanto ela é uma prá�ca respeitosa, é�ca e que nos coloca no papel de 

agentes de transformação polí�ca e social. 

Acredito na potência dos diálogos guiados pelos princípios das prá�cas narra�vas que nos 

convidam a uma nova forma de ver os problemas e as pessoas. 

Desejo e irei fazer a minha parte para que cada vez mais o discurso “a pessoa é a pessoa, o 

problema é o problema” se torne cada vez mais intenso na nossa sociedade, que ainda é 

marcada pelo discurso dos déficits e da culpabilização do eu. 

Temos o dever de ajudar as pessoas a conhecerem esse novo discurso que potencializa o 

indivíduo, seus recursos e suas relações.

Camila Mar�ns Lion

Mestranda da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto

Departamento de Psicologia

Universidade de São Paulo - USP



O RACISMO & TATAME DA VIDA

No dia 25 de março de 2017, foi realizado um encontro com os professores de 

luta do Ins�tuto Irmãos Nogueira, na sede do Recreio, com o obje�vo de 

conversar, refle�r, reconhecer e compar�lhar, as diferentes formas que esse 

grupo de pessoas encontra, para lidar com situações delicadas como a do 

Racismo e de outras formas de discriminação. 

Foi um encontro muito intenso, onde muitos professores se emocionaram ao 

compar�lhar suas histórias de vida. Contudo, apesar da angús�a e do 

sofrimento presentes em muitas das histórias compar�lhadas, foram as 

histórias de resgate de honra e dignidade que �veram maior destaque. 

70 Jill Freedman & Gene Combs no Tatame

Testemunhos de grandes mestres

A visita de Jill Freedman & Gene Combs ao Ins�tuto Irmãos Nogueira
No dia 24 de maio os professores americanos Jill Freedman e Gene Combs 

conheceram os professores do Ins�tuto Irmãos Nogueira, na sede ddo Ins�tuto 

Irmãos Nogueira, no Recreio dos Bandeirantes. Cada professor falou um pouco 

sobre o co�diano de sua comunidade, sobre a falta de recursos, sobre os seus 

desafios e dificuldades. 

Ao final do encontro, a par�r das histórias de superação compar�lhadas, foi 

escrito um documento cole�vo pelos mestres convidados, onde eles 

reconheceram aqueles professores de luta como heróis em suas comunidades.



WORKSHOP - TERAPIA NARRATIVA 
JILL FREEDMAN & GENE COMBS - MAIO/2017

Nos dias 25, 26 e 27 de maio de 2017, os professores Jill Freedman e Gene 

Combs, diretores e fundadores do Evaston Family Therapy Center em 

Chicago/EUA, apresentaram os conceitos-chave da Terapia Narra�va. 

Dentre 36 par�cipantes do evento, a Associação Reciclando Mentes concedeu 

gratuidade à 8 membros de ONGs que par�ciparam do Forum Prisma, 

profissionais especialistas da área de educação.

UMA MANEIRA ORIGINAL DE ENXERGAR INDIVÍDUOS, 
GRUPOS E SUAS RESPECTIVAS SITUAÇÕES DE ADVERSIDADE.



TATAME DA VIDA
MOMENTOS DE REFLEXÃO - PASSADO, PRESENTE & FUTURO

2017 & 2018: QUE VITÓRIAS ALCANÇAMOS E DESEJAMOS ALCANÇAR?  

No dia 21 de dezembro de 2017 ocorreu o úl�mo encontro do projeto Tatame 

da Vida. Os professores de luta foram convidados a refle�r sobre os as 

conquistas e desafios que �veram ao longo do ano de 2017. 

Brincando de recordar

Um dos professores desenhou uma longa linha de tempo onde os 

acontecimentos foram alinhados e compar�lhados por suas datas, ressaltando 

a história da conquista. 

Inicialmente a a�vidade parecia ser di�cil, mas conforme alguns professores se 

lembravam de determinados eventos, imediatamente os outros, com muita 

empolgação, começavam a se recordar e citar outras situações vividas, que 

jamais poderiam deixar de constar.O exercício buscava refle�r também sobre o 

que queriam viver em 2018, sobre os planos e desejos para um futuro melhor.

Ao final do momento reflexivo, foram compar�lhadas as mensagens dos 

mestres Rodrigo Minotauro e Rogério Minotouro. As mensagens foram de 

reconhecimento pelo trabalho feito e de garra e força para con�nuar. Muitas 

risadas, descontração e colaboração es�veram presentes neste encontro. 

Finalizando esse dia especial, ocorreu a brincadeira de “troca, troca de 

chocolates” onde a descontração foi total! Como era dia de celebrar tantas 

vitórias, a equipe Reciclando Mentes organizou um gostoso e diver�do almoço!
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