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RESUMO: Estudo cujo objetivo é discutir sobre a ansiedade em adolescentes e a importância dos grupos 

terapêuticos cuja finalidade em ambiente escolar seria oferecer um alívio dos sintomas ansiosos e uma melhor 

qualidade de vida para esses indivíduos. Para isso, realizou-se uma pesquisa bibliográfica para o levantamento de 

informações sobre essa temática. Diante da pesquisa, concluiu-se que de fato os grupos terapêuticos podem 

oferecer benefícios para adolescentes que apresentam sintomas de ansiedade. 
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INTRODUÇÃO 

 

As ciências humanas, incluindo a Psicologia, vem buscando entender o ser humano 

como um ser social que se constituí historicamente através das relações sociais. Nessa 

perspectiva, os estudos sobre o fenômeno da adolescência, também procuram adotar um viés 

sócio-histórico, no qual, compreende a adolescência não como um período natural do 

desenvolvimento, mas como um fato social, que passou a fazer parte da cultura da sociedade 

através de um significado interpretado e construído pelo homem (BOCK; GONÇALVES; 

FURTADO, 2007). 

Enquanto ser social, histórico e cultural, o adolescente toma para si características da 

sociedade da qual faz parte e acaba sofrendo os impactos dos problemas gerados a partir das 

transformações econômicas, culturais, políticas, ambientais e sociais. A dinâmica da sociedade 

atual, marcada pela competitividade, consumismo, pressão e cobranças, favorece o surgimento 

de condições que prejudicam a saúde mental, aumentando o índice de transtornos psicológicos 

tais como a ansiedade e a depressão (FERNANDES et. al., 2018). 

Diante do exposto, o presente estudo tem como objetivo, discutir sobre a importância 

dos grupos com fins terapêuticos em ambiente escolar para adolescentes com sintomatologia 

de ansiedade. Essa discussão é relevante, pois a escola é o ambiente onde eles passam a maior 

parte do tempo e onde mantém a maioria de suas interações sociais. 
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METODOLOGIA 

 

Para alcançar o objetivo proposto que é discutir sobre a ansiedade em adolescentes e a 

importância dos grupos terapêuticos na escola para atender a esse público, realizou-se uma 

pesquisa bibliográfica, que segundo Marconi e Lakatos (2017) é aquela que utiliza materiais 

escritos e que favorece a revisão do tema sob um novo olhar e abordagem, desta forma, não 

utiliza pesquisa de cunho prático, apenas teórico. A pesquisa bibliográfica permite o acesso a 

contribuições da literatura existente para determinado assunto (CAJUEIRO, 2015). 

 Portanto, a pesquisa se deu em livros e artigos científicos que tratam do tema. Ao todo 

foram utilizadas sete fontes de materiais, sendo dois artigos e cinco livros que forneceram os 

dados necessários para a elaboração do presente trabalho. 

 

RESULTADO E DISCUSSÃO 

 

Em uma pesquisa realizada na cidade de Recife em Pernambuco, com adolescentes entre 

14 e 16 anos, para identificar a prevalência da depressão e ansiedade, constatou-se que 80% dos 

estudantes apresentavam grau leve de ansiedade, 11% grau moderado e 21% grau severo, sendo 

os sintomas mais frequentes o medo, comportamento e humor ansioso e tensão, sendo o sexo 

feminino o mais afetado com os graus moderado e severo (JATOBÁ; BASTOS, 2007).  

Ainda segundo Jatobá e Bastos (2007) ansiedade em grau leve nessa faixa etária é 

aceitada pois faz parte do processo de adaptação para esse período da vida envolto em 

descobertas, mas, que a ansiedade em graus moderado e severo podem ser um indicativo para 

o desenvolvimento do transtorno de ansiedade e que o meio de convívio pode estar contribuindo 

para o surgimento desses sintomas. 

Dessa forma, segundo Bock, Gonçalves e Furtado (2007) embora não sejam 

desconsideradas as teorias biogenéticas que consideram a adolescência um período marcado 

por transformações predeterminadas, entende-se atualmente, que a adolescência é influenciada 

por aspectos socioculturais dos quais o indivíduo mantém contato. 

A adolescência é uma fase permeada por situações que geram ansiedade, tais como 

pontua Quadros (2017) o abandono do infantil, ingresso no mundo adulto, o desejo de 

independência, necessidade de segurança, a obrigatoriedade de esclarecer e assumir seu papel 

social, definir sua personalidade, se reconhecer sexualmente e definir uma ocupação. São 



 

 

muitas questões que os jovens precisam lidar com pouca ajuda, enfrentadas por eles mesmos, 

levando a crises de confusão, vazio e frustração.  

É nesse cenário, que os adolescentes acabam se apoiando em sua turma, onde constroem 

“um sistema interpretativo da realidade ou ideologia pessoal” (QUADROS, 2017, p. 52). 

O estar em grupo é uma característica marcante do adolescente, dessa forma, pensar em 

uma psicoterapia de grupo para esse público que passa por problemáticas semelhantes 

possibilita um espaço de escuta e acolhimento para essa demanda. Yalom (2006) afirma que a 

terapia de grupo pode proporcionar os mesmos benefícios que uma terapia individual. A 

eficácia da terapia de grupo pode-se dar a um conjunto de fatores discutidos ao longo seu livro, 

no entanto, para o presente estudo serão discutidos apenas alguns.  

Entre os fatores, há a instilação de esperança pelo terapeuta, através de expectativas 

positivas, correção de preconceitos e explicação sobre as propriedades de cura do grupo. Os 

efeitos das expectativas positivas como fonte de esperança são únicos nesse formato de terapia. 

Outro fator importante é a universalidade, onde os pacientes se dão conta que não são os únicos 

que enfrentam dificuldades, portanto, a terapia de grupo possibilita que os pacientes ouçam 

problemas semelhantes ao seus, validando esses sentimentos que até então eram considerados 

exclusivos e produzindo alívio. O terceiro fator relevante é o compartilhamento de informações, 

que inclui, além da troca entre os pacientes, a psicoeducação realizada pelo terapeuta, onde 

fornece instruções sobre saúde mental, funcionamento psíquico, significado dos sintomas entre 

outros assuntos pertinentes ao grupo. Um quarto fator, seria o altruísmo, onde os pacientes se 

beneficiam não apenas por receberam ajuda, mas também por darem, dessa forma, a terapia de 

grupo é a única onde os pacientes têm a oportunidade de trazerem benefícios as outras pessoas.  

E por fim, um último fator relevante a se considerar, é a aprendizagem interpessoal na 

qual é valorizada através das integrações sociais satisfatórias que são tão positivas para a 

construção da autoestima e personalidade dos adolescentes (YALOM, 2006). 

Tais fatores apontam para resultados positivos proporcionados pela oferta de grupos 

terapêuticos em escolas, pois nela aparecem indicadores das consequências da ansiedade, como 

notas baixas e mal comportamento, também por ser o espaço onde os jovens vivenciam a maior 

parte de suas experiências e passam grande parte de seu tempo. Dessa forma, a escola pode ser 

um ambiente propício para trabalhos voltados para o acolhimento da demanda de alunos que 

sofrem de ansiedade pelo seu custo e benefício, visto que eles não precisam se deslocar nem ter 

um gasto financeiro. Além disso, promover um espaço para os profissionais de psicologia 



 

 

atuarem dentro da escola possibilita que mais pessoas tenham acesso às ações e benefícios da 

Psicologia. 

 

CONCLUSÃO 

 

Diante do exposto, considera-se que a vivência em grupo terapêutico para adolescentes 

em ambiente escolar traz benefícios para o alívio dos sintomas de ansiedade, pois oferece um 

espaço propício para que eles possam compartilhar suas angústias em um ambiente que respeita 

sua dor.  

O sofrimento ao ser compartilhado com outros sujeitos que passam pela mesma 

problemática ser um fator de cura, leva a acreditar que a grupoterapia é um importante 

instrumento de promoção de qualidade de vida. 
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