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Resumo 

 

O presente trabalho tem como objetivo apresentar o projeto de extensão “Aconchega” e 

discorrer sobre a sua importância para a prevenção do adoecimento mental dentro da 

Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT), ressaltando sua importância como um 

espaço de convivência e de troca entre a comunidade acadêmica. O projeto visa à 

integração entre os seus participantes com o intuito de fortalecimento da saúde mental e 

valorização da identidade cultural da comunidade, desenvolvendo autonomia, equilíbrio 

pessoal e social. 
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Introdução 

 

O Projeto Aconchega é um projeto de extensão que tem como finalidade a 

promoção da saúde e a prevenção de adoecimento como prática de saúde em grupo, 

construindo redes sociais solidárias. Os princípios norteadores que dão sustentação para 

o projeto se baseiam no aporte teórico do fundador da Terapia Comunitária Integrativa 

(TCI), Dr. Adalberto de Paula Barreto, e está alicerçada em cinco fundamentos teóricos: 

o pensamento sistêmico, a teoria da comunicação, a pedagogia de Paulo Freire, a 

antropologia cultural e a resiliência. 

A TCI é um espaço de promoção de encontros interpessoais objetivando a 

valorização das histórias de vida dos participantes, a restauração da autoestima, a 

percepção dos problemas e possibilidades de resolução a partir das competências locais 

(BARRETO, 2008). É um espaço que tem como finalidade partilhar experiências de vida 

e sabedorias de forma horizontal e circular, onde cada participante torna-se terapeuta de 

si mesmo, a partir da escuta das histórias de vida relatadas no grupo assumindo 
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corresponsabilidade na busca de soluções e superação dos desafios do cotidiano 

desfrutando de um ambiente acolhedor e caloroso, transformando o sofrimento em 

crescimento, a carência em competência. 

O Aconchega é ocasionado através de encontros que realizamos semanalmente, 

visando acima de tudo à prevenção do adoecimento mental nos estudantes, servidores e 

comunidade externa da UFMT, Campus Cuiabá e Várzea Grande. Os encontros do 

projeto são divididos em cinco etapas, que contemplam o acolhimento, a escolha do tema, 

sua contextualização, a problematização e por fim, o encerramento.                                                    

 

Projeto Aconchega 

   

O Aconchega nasceu em 20174 com a necessidade de suprir a falta de um espaço 

para a comunidade acadêmica, principalmente os estudantes, compartilharem suas 

vivências e seus anseios, sejam eles de alegria ou tristeza, um espaço que promova a 

interação entre os participantes e que contribua para que estes saiam mais confiantes e 

cientes que estão construindo laços com pessoas que estão ali para buscar algo em 

comum, seja um conforto, um acalento ou até mesmo um local onde frequentam 

simplesmente na busca de vivenciar o espaço que o projeto oferece. 

Conforme destacam Buzeli, Costa e Ribeiro (2012) uma roda de terapia 

comunitária é uma prática de cuidado de saúde em grupo e, consiste em uma reunião para 

a escuta, acolhimento e partilha de problemas que muitas vezes são causadores de 

ansiedades e perdas de sono que as afetam as pessoas em vários momentos da vida, 

podendo provocar agravos a sua saúde física e mental. Esses problemas muitas vezes se 

dão pelas dificuldades que os estudantes estão sujeitos a passar na universidade, como o 

distanciamento de seus familiares, a rotina exaustiva da graduação e também a dificuldade 

financeira por qual muitos passam. 

Além de ser um espaço para a prevenção do adoecimento mental, o Aconchega é 

acima de tudo, um momento onde os estudantes constroem laços afetivos que levam para 

fora do projeto, sendo um ambiente para a valorização da cultura, com a troca de 

experiências mútua. A comunicação entre os participantes que ocorre no projeto tem 

muito a ver com a comunicação que Ciro Marcondes Filho (2013) defende, da 

comunicação como troca, com relação estabelecida entre pessoas, existindo o ato de 

                                                
4    Disponível em <http://www.ufmt.br/ufmt/site/index.php/noticia/visualizar/35401/Cuiaba> 
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alteridade, de tocar o outro. O nome do projeto não é por acaso, aconchega é uma palavra 

que aproxima, que conforta, que faz com que os participantes se sintam acolhidos, 

aconchegados. 

 

Extensão como Prevenção 

 

É nítida a importância do projeto para a comunidade, o ambiente acadêmico é 

pesado e exige principalmente do estudante uma dedicação muito intensa, deixando-o na 

maioria das vezes exausto mentalmente. Vemos nos encontros laços serem criados e a 

partir disso, sorrisos serem estampados nos rostos dos participantes.  Dizemos que é 

cuidando do outro que cuidamos de nós. Morin corrobora esse pensamento quando afirma 

que “Para compreender o outro, é preciso compreender a si mesmo” (Morin, 2009, pág. 

94). A união dos participantes resgata a memória identitária do indivíduo, que se descobre 

sujeito, ser humano, capaz de sentir, perdoar, amar, viver. 

 

 

Figura 01: Roda realizada no dia 15/08/2017 

Fonte: Arquivo Aconchega 

 

Observando os problemas mais frequentes podemos compreender a importância 

do Aconchega para os estudantes, pois se trata de um espaço onde podem se abrir para 

com os outros, na roda sempre falamos “Quando a boca cala, o corpo fala, quando a boca 

fala, o corpo sara”, exatamente o fio condutor do projeto, se abrir para assim prevenir o 

adoecimento mental.  
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Figura 02: Roda realizada no dia 22/08/2017 

Fonte: Arquivo Aconchega 
 

Encontros 

 

Para a realização do Aconchega é necessário que dois terapeutas conduzam as 

rodas, sendo responsáveis por seguirem um roteiro para a realização das mesmas. Sempre 

é realizada uma dinâmica5 no início, que serve para todos se conhecerem. 

Os encontros do Aconchega acontecem semanalmente e são registrados através 

de formulários específicos preenchidos pelos terapeutas, contendo os temas que são 

tratados, os depoimentos dos participantes e outras informações inerentes para o encontro. 

Também existem algumas regras para a realização das rodas: 

1. Falar em primeira pessoa; 

2. Fazer silêncio enquanto o outro fala; 

3. Não julgar; 

4. Não dar conselho; 

5. Propor música, poesia ou um conto que tenha a ver com o assunto. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
5   Disponível em: < https://www.youtube.com/watch?v=yxytp8Kenng> 
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Figura 03: Roda realizada no dia 08/08/2017 

Fonte: Arquivo Aconchega 
 

Divulgação 

   

Com o intuito de levar ao conhecimento da comunidade acadêmica a realização 

do projeto, os estudantes responsáveis pela divulgação criam maneiras de atingir o maior 

número de pessoas. Por meio da página no Facebook da Pró-Reitoria de Assistência 

Estudantil (PRAE) da UFMT, acontecem publicações avisando do acontecimento das 

rodas: 

 

 

Figura 04: Print da publicação feita em 16/04/2018 

Fonte: Facebook PRAE UFMT6 
 

                                                
6  Disponível em: < https://www.facebook.com/AtendimentoPRAE/posts/adivinha-quem-voltou-o-projeto-aconchega-

nosso-projeto-de-acolhimento-partilha-d/1572756816179433/> 

https://www.facebook.com/AtendimentoPRAE/posts/adivinha-quem-voltou-o-projeto-aconchega-nosso-projeto-de-acolhimento-partilha-d/1572756816179433/
https://www.facebook.com/AtendimentoPRAE/posts/adivinha-quem-voltou-o-projeto-aconchega-nosso-projeto-de-acolhimento-partilha-d/1572756816179433/
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O site da UFMT também é uma plataforma para divulgação do projeto, ficando a 

cargo dos estudantes a intermediação com a administração responsável pela publicação: 

 

 

Figura 05: Print da publicação feita em 03/07/2018 

Fonte: Site da UFMT7 
 

Além das mídias sociais utilizadas, o Aconchega conta também com os materiais 

de divulgação que os estudantes ficam a cargo de distribuir no campus da universidade.  

Dentre eles estão o cartaz e a filipeta, como vemos a seguir: 

 

                     

     Figura 06: Cartaz do projeto                 Figura 07: Filipeta do projeto 

 

 

Relatos 

 

Nota-se uma frequência muito grande em determinados problemas citados na 

roda: decepção com o desempenho acadêmico, distanciamento dos familiares, cobrança 

excessiva por conta própria e preocupação com o futuro. Com isso, os relatos dos 

                                                
7   Disponível em: < http://www.ufmt.br/ufmt/site/noticia/visualizar/41635/sinop> 
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participantes servem parar que aprimoremos as rodas e que aprendamos com cada um. É 

um processo conjunto, uma construção coletiva. 

Fernanda Fidelis participa desde o começo do projeto e seu relato é carregado de 

emoção: “O Aconchega apareceu em minha vida acadêmica no final do meu primeiro 

semestre do curso através de meu amigo Jenisson, todos nos mobilizamos para conhecer 

o projeto. Minha experiência foi de mais pura imersão, entre os silêncios das falas dos 

outros que compunham a roda eu podia me ouvir, e então parecia que sempre era 

contemplada pelos colegas da roda que apresentavam seus problemas. Poucas vezes falei 

na roda, por vergonha ou falta de jeito apenas ouvia e me ouvia. Conheci minhas 

inquietações e encontrei minha tranquilidade na paciência graças a muitas lições que cada 

encontro pela terça me proporcionava. Cada abraço me curou, apertos de mão me 

trouxeram de volta, vez ou outra me emocionei e admirei minha sensibilidade, conheci 

gente muito especial. Tenho total gratidão por essa experiência que me deu tanto 

crescimento e expansão.” 

 

 

Figura 08: Roda realizada no dia 22/08/2017 
Fonte: Arquivo Aconchega 

 

Outro participante do projeto, Éverton Anunciação, cita sua evolução com o 

mesmo: “O projeto Aconchega foi umas das melhores coisas que ocorreu no ano de 2017 

em minha vida. Confesso que no início não entendia muito a didática do projeto e fiquei 

um pouco confuso, era uma coisa muita mecanizada, mas desde primeiro dia aprendi algo, 

trouxe uma lição para casa. No decorrer dos dias e dos meses o projeto foi passando por 

modificações que foi importante para o crescimento do projeto, e se tornou ainda mais 
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atraente e aconchegante. A cada roda que eu participava era um novo aprendizado, novas 

pessoas que conhecia e novas histórias eram compartilhadas. Eu ficava ansioso para que 

chegasse terça-feira logo para ir ao projeto. Com o projeto eu aprendi a valorizar ainda 

mais quem está a minha volta, prestar mais atenção no que as pessoas falam, aprendi a 

ouvir e falar no momento certo, adquiri conhecimento com cada história que era 

compartilhada a cada roda, aprendi com cada um que passaram pelo projeto, alegrava em 

participar das dinâmicas e incrivelmente sentia acolhido e feliz. Eu aprendi a me 

desprender de muitos sentimentos que de alguma me traria danos futuramente e a cuidar 

da minha saúde física, mental e espiritual. Conheci novas culturas e soube que comemorar 

datas são importantes, estar junto a cada dia com quem amamos e a viver o hoje, e como 

estar junto é tão importante e fundamental para minha vida. No Aconchega eu ficava à 

vontade em falar, em brincar e a interagir com todos os presentes. O Aconchega nos 

proporcionou a ter resiliência, a superar, a falar sempre no eu, a não julgar o outro, a 

sempre contar uma realidade sua, a desenvolver a comunicação, a perder a timidez, a ser 

um terapeuta, e ser um eterno aprendiz, a dar valor na história do outro e admirar as 

grandes celebridades do Aconchega. Ter humildade para reconhecer sua dependência do 

outro, e que não vivemos nesse mundo só. Abraçar sempre faz bem a você e ao outro.” 

 

 

Figura 09: Roda realizada no dia 14/11/2017 

Fonte: Arquivo Aconchega 

  

Verônica Rocha, conta como o projeto foi importante para ela controlar sua 

ansiedade e a compreender a importância da fala: “A minha experiência com o projeto 

Aconchega foi uma das mais interessantes e satisfatórias para a minha vida acadêmica e 
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pessoal até agora. Lá eu consegui entender o quão importante é, nós falarmos daquilo que 

nos incomoda, sendo o problema grande ou não, pois, assim você mesmo acaba se 

protegendo de possíveis complicações físicas e/ou psicológicas. Portanto, com a ajuda do 

projeto em expor os meus sentimentos e os avaliar, identificando os pontos em que será 

necessária uma melhora, foi fundamental para obter um pouco mais de segurança e 

controle da minha ansiedade.” 

 

 

Figura 10: Roda realizada no dia 05/12/2017 

Fonte: Arquivo Aconchega 

  

Considerações Finais 

 

O Aconchega é um local para a prevenção do adoecimento mental, principalmente 

para os estudantes, mas que é aberto para a comunidade externa. Nota-se o quanto 

importante o projeto é para a vivência universitária, sendo o Aconchega o espaço ideal 

para os estudantes renovarem suas energias para seguirem na batalha diária a qual é a 

graduação.  

O projeto já tem dois anos e está sempre em busca de se aprimorar para fazer que 

a comunidade acadêmica participe dele, sempre cientes de mostrar para as pessoas que o 

Aconchega oferece um espaço para a fomentação da saúde. 

A experiência que o Aconchega gera para seus participantes é indescritível, é uma 

vivência única e que cada um leva para si, e que de alguma maneira transforma o ambiente 

em que está inserido. “Quando a boca cala, o corpo fala, quando a boca fala, o corpo 

sara”, essa frase característica do projeto Aconchega mostra-se cada vez mais eficiente 

contra o adoecimento mental dentro da UFMT.  
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Através de uma conversa, de um contato, o projeto tem mostrado o quão 

importante é a criação de vínculos e o fortalecimento da identidade cultural em grupo 

para prevenir os adoecimentos que o ambiente universitário pode causar. A construção é 

coletiva, em comunidade. 
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