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Uma abordagem estratégica no planejamento de grupos: o 
Método Altadir de Planejamento Popular — MAPP  

Jáckson De Toni 
Guilene Salerno 

Lúcia Bertini 

Introdução  

É comum observar-se em diversos grupos organizados da Sociedade 
Civil (sindicatos, partidos, associações profissionais, etc.) e também em 
âmbito estatal, a quase permanente frustração em relação ao cumprimento 
de seus objetivos; as metas traçadas pelo próprio grupo quase sempre não 
são atingidas na sua integralidade. Das atividades mais simples até as mais 
complexas, há um predomínio generalizado da improvisação, as práticas de 
planejamento e gestão interna das organizações sociais deixam-se conduzir 
pelos acontecimentos do dia-a-dia e os resultados nem sempre são os 
esperados.  

Isto acontece principalmente porque os métodos de planejamento 
possuem baixa eficiência (desperdício de recursos) e baixa eficácia (não 
atingem os resultados); além disso a forma tradicional de planejar e 
conduzir organizações é quase sempre dirigida pela visão normativa, linear 
e mecânica de analisar a realidade e como consequência na direção dos 
próprios grupos.  

Para tentar corrigir estas deficiências propõe-se um método 
alternativo de planejamento estratégico conhecido como “Método Altadir 
de Planejamento Popular” (MAPP). Este enfoque metodológico foi 
constituído a partir das reflexões originais do ex-ministro do Governo 
Allende, o Econ. chileno Carlos Matus, no decorrer dos anos setenta e 
oitenta.1 O MAPP tem sido utilizado no contexto brasileiro principalmente 
nos sindicatos de trabalhadores e entidades dos movimentos sociais 
populares e vem se constituindo uma importante ferramenta para a 

                                                      
1 Matus dirige atualmente uma fundação na Venezuela denominada Fundação Altadir (de 
Alta Direção) de onde deriva o nome do método. O MAPP é uma “versão simplificada” do 
método PES (Planejamento Estratégico e Situacional), como é conhecido no Brasil, 
destinado originalmente ao trabalho com grupos populares. 
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organização de grupos, melhoria dos níveis de gestão interna das 
organizações e clarificação do seu Projeto Político de mais longo prazo.  

Nas próximas páginas serão desenvolvidas as principais 
características deste método dentro do espaço disponível e a natureza deste 
trabalho.  

A crítica ao planejamento normativo  

A tradição de planejamento é uma tradição normativa, isto é, 
determinística, atua-se sobre a realidade linearmente, sem conceber a 
existência de outros Atores Sociais2 ou da multiplicidade de recursos 
disponíveis e necessários para execução das ações planejadas. O enfoque 
normativo de planejamento, fortemente enraizado na cultura estatal, pode 
ser caracterizado pelos seguintes pressupostos (Rivera, 1992):  

1) a planificação supõe um objeto e um sujeito independentes, o 
sujeito está colocado fora e acima da realidade, que é um sistema 
incontrolável;  

2) a planificação procura conhecer a realidade através do 
“diagnóstico”, orienta-se pela busca da “verdade objetiva”, “científica”, só 
há uma “verdadeira explicação” para fatos e acontecimentos, um único 
diagnóstico;  

3) a realidade apresenta comportamentos sociais estáveis e 
previsíveis, passíveis de serem estudados através de modelos analíticos ou 
de causalidade das ciências naturais (existe uma “realidade objetiva”);  

4) como a realidade é “objetiva”, a única normatividade possível é a 
econômica, o elemento político é um dado exógeno ou, no máximo, uma 
mera restrição;  

5) o Planejamento Normativo trabalha com a noção de sistema com 
final fechado, só há uma chegada e uma única possível trajetória.  

O Planejamento Estratégico (MAPP) faz uma crítica radical a estes 
pressupostos, afirmando exatamente o oposto:  
                                                      
2 Os requisitos para considerar-se um “Ator Social” são: ter organização estável, ter um 
Projeto Político próprio, ter capacidade de acumular ou desacumular força e ter participação 
no “jogo social” no qual insere-se o Ator que Planeja. 
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1) o sujeito (ator social) está dentro do objeto e existe “o outro” que 
participa com ele do sistema, há uma relação entre atores sociais;  

2) toda explicação é dita por alguém a partir de uma situação 
específica, há mais de uma explicação verdadeira sobre a mesma realidade, 
não há uma “verdade objetiva”. Um explicação situacional é a apreciação 
de uma situação estando-se consciente da explicação dos outros atores;  

3) explicar (ao invés do diagnóstico normativo) implica em 
compreender como os outros atores sociais criam suas possibilidades num 
sistema criativo (a vida social). Nem sempre há leis para descobrir, a 
capacidade de prever é limitada pelo universo de variáveis conhecidas, há a 
necessidade de trabalhar com cenários;  

4) o poder é sempre um recurso escasso porque os outros atores 
sociais também o possuem e o utilizam. Esta utilização pelos outros 
estabelece limites à viabilidade do “dever ser” de um ator;  

5) o Plano é fundamentalmente um “sistema de apostas” bem 
fundamentadas, combinando apostas difusas com grande incerteza, o final é 
sempre aberto, é um sistema probabilístico e não determinista;  

6) a normatividade econômica não é a única, a viabilidade política 
passa a ser um elemento endógeno ao Plano e à sua execução.  

Para utilizar o enfoque estratégico de Planejamento é necessário, 
portanto, reconhecer a existência de outros atores sociais de modo que a 
eficácia do meu plano depende da eficácia do plano dos demais atores. O 
planejamento de organizações sociais sempre é um planejamento de 
Sistemas Complexos, ou seja, é preciso lidar com forte incerteza, com a 
diversidade de recursos, com as surpresas e o desconhecido. O MAPP 
pressupõe a análise da realidade social como um jogo criativo, dinâmico e 
de final aberto.  

Os momentos do MAPP  

Antes de ser um método pronto e acabado o MAPP deve ser visto 
muito mais como um “enfoque metodológico” a ser adaptado em cada 
organização, cada “jogo social” determinado. Os “momentos” deste 
enfoque não são “etapas” independentes, mas fazem parte de um processo 
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constante de permanente aprendizagem, cálculo e recálculo diante da 
incerteza, eles podem se repetir incessantemente no processo de 
planejamento mudando de contexto e lugar no tempo. São quatro os 
momentos do MAPP: 1) Momento Explicativo (“a hora da verdade”); 2) 
Momento Normativo (“a hora do desejo”); 3) Momento Estratégico (“a 
hora do poder”) e 4) Momento Tático-Operacional (“a hora de fazer”). 
Serão abordados a seguir.  

1) Momento Explicativo: equivale ao “diagnóstico” do enfoque 
normativo-tradicional. Parte-se da compreensão de que um Ator Social 
possui “problemas” e é a partir deles que deve explicar situacionalmente a 
realidade. Deve-se montar um “fluxograma” onde o(s) problema(s) 
selecionado(s) é (são) decomposto(s) em suas causas, descritores e 
consequências para o Ator Social que o está explicando, segundo seus 
valores, objetivos e conduta. As causas dos problemas podem ser 
decompostas em toda sua complexidade, constituindo elas mesmas 
subproblemas. Explicar significa, neste caso, manifestar uma 
intencionalidade concreta, “explico para mudar as causas”. A identificação 
das causas é essencial, pois não atua-se sobre as consequências ou 
descritores (sintomas) de um problema. O principal produto deste momento 
é o que denomina-se “Árvore do Problema” onde todos podem visualizar 
(em tarjetas ou cartelas) toda a rede causal que envolve determinado 
problema e quais são aquelas causas fundamentais sobre as quais será 
fundamentada a vontade de mudança, as operações e ações do Plano. Estas 
causas fundamentais do problema são denominadas de “Nós Críticos”. Há 
duas diferenças com relação ao enfoque normativo do “diagnóstico” 
tradicional: evita-se o costume de simplesmente descrever e listar 
problemas confundindo causas, consequências e sintomas; a outra, é a 
continuidade do momento explicativo que não cessa nunca (é situacional), 
já que a realidade, os atores e os próprios planos estão sempre em mutação 
no “jogo social”. Neste momento o Ator define também uma Situação-
objetivo, onde quer chegar situacionalmente, lembrando que na vida 
concreta de fato não “resolvemos” problemas, apenas os intercambiamos 
por problemas menores e menos complexos. A Situação-objetivo é o 
inverso da situação-inicial, isto é, ao invés da Árvore do Problema, 
construímos uma Árvore de Resultados, onde, a partir dos objetivos centrais 
(problema visto como solução), define-se a rede de objetivos 
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complementares necessários para atingi-lo (as causas vistas como 
objetivos/soluções parciais em relação ao problema).  

2) Momento Normativo: é o desenho do “dever ser” do Plano. Este é 
o aspecto principal do Planejamento tradicional, agora ele passa a ser apenas 
mais um momento no enfoque estratégico. Enquanto o Momento Explicativo 
é o momento do “foi”, do “é” e do “tende a ser”, este momento é o do “deve 
ser”, isto é, da manifestação da intencionalidade do Ator Social, de sua 
vontade de mudar as coisas, atuando sobre a raiz dos seus problemas (os 
“Nós Críticos”). Quando se desenha as Operações para enfrentar e “desatar” 
os Nós Críticos, deve-se interrogar sobre a eficácia direcional do que está se 
fazendo. Isto implica em desenhar Operações com poucos recursos (políticos, 
econômicos, cognitivos, humanos, etc.), considerar o produto e o resultado de 
cada operação, detalhá-la em ações coerentes e compatíveis, analisar a 
eficiência (relação entre Recursos e Produto) e a eficácia (relação entre 
Produto e Resultado) de cada operação. Desenhar estrategicamente requer um 
“cálculo interativo” que concebe o resultado dos processos sociais como 
produto do conflito entre os diversos planos, requer uma apreciação 
situacional. Esta apreciação pode ser entendida como um “texto” 
explicativo situado num “contexto”explícito que completa seu significado. 
Os diversos atores sociais escolhem seus planos, mas não as condições nas 
quais são feitos e executados, dai a importância de trabalhar com diversos 
cenários e submeter o conjunto das operações a cada um deles readequando 
sua eficiência e eficácia, analisando o comportamento dos outros (técnica 
de jogos, simulações), e enumerando possíveis surpresas (nem todas podem 
ser imaginadas). O Programa Direcional (conjunto de Operações) “deve” 
conduzir (não deterministicamente) à Situação-Objetivo definida pela 
grupo, para isso, deve-se ainda hierarquizar as Operações, analisar seus 
múltiplos impactos no Problema (a realidade sempre é multidimensional), 
verificar sua vulnerabilidade (os pressupostos ‘de cada uma), considerar as 
limitações de tempo, recursos, etc.  

3) Momento Estratégico: é o momento do “pode ser”, do “dever ser”. 
É o momento onde deve-se construir viabilidade estratégica para a 
execução do Programa Direcional, é o momento do poder, de analisar a 
possível reação de cada Ator social diante do nosso plano, prever 
estratégias de cooperação, cooptação, conflito, negociação ou confronto. 
Para isso é necessário identificar quais são os reais interesses dos demais 
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atores sociais (grupos, organizações, etc.) em nosso problema para 
identificar possíveis aliados, oponentes e aqueles que são indiferentes. Para 
cada um serão necessárias estratégias diferenciadas. A estratégia é sempre 
uma questão de Poder, de acúmulo de forças para impedir ou diminuir a 
força dos oponentes ao meu Plano. Neste momento deve-se responder a 
quatro questões básicas: Com quem? (política de alianças), Para quê? (quais 
operações e que resultados devem ser obtidos com a estratégia), Como? 
(quais combinações de estratégias serão adotadas: autoridade, negociação, 
confrontação...) e Com que possibilidade de êxito? (analisar os riscos 
envolvidos em cada opção e balancear as trajetórias de menor perda).  

4) Momento Tático-Operacional: é o momento do “fazer”, onde tudo 
se decide, pois o Plano só se completa na ação concreta. É o momento onde 
duas poderosas forças se encontram: de um lado a força “dos fatos”, a 
“correnteza” do dia-a-dia, as urgências, o reino da improvisação; do outro 
lado, o cálculo interativo que precede e preside a ação, o planejamento 
consciente, a apreciação situacional. É neste embate criativo e dinâmico que 
são gerados os fatos sociais (intrinsecamente políticos). Enquanto os 
momentos anteriores constituem análises, desenhos e simulações que não 
perturbam a realidade, este momento incide diretamente sobre ela como 
parte dela mesma. Distinguem-se agora várias tarefas: apreciação da 
situação conjuntural: avaliar a realidade, a direção do planejamento, fatos e 
processos novos; pré-avaliação das decisões possíveis: confrontar o 
desenho das operações e ações e verificar quais são, naquele momento, 
mais eficazes; tomada de decisões e execução: através de meios de gestão e 
direção organizacional apropriadas, de critérios econômicos e políticos, 
executar o planejado de acordo com cada cenário analisado e pós-avaliação 
das decisões tomadas: é a comparação entre os efeitos esperados e os 
realizados sobre o Problema e em relação à Situação-Objetivo. Estas tarefas 
estão permanentemente se retroalimentando, isto é, juntas constituem uma 
dinâmica (como numa espiral) incessante em direção aos objetivos 
traçados. Este momento pode ser comparado à direção de um automóvel. 
Planejar não é só calcular sobre o futuro, mas dominar a arte e a ciência de 
conduzir, de governar, aumentando progressivamente a governabilidade 
sobre os fatos sociais nos quais o Ator Social que planeja está 
completamente imerso. Quando alguém guia um automóvel para atingir 
determinado destino, sua casa, por exemplo, tem a visão focalizada 
imediatamente à frente, mas deve observar mais adiante também para evitar 



146 
 

surpresas no itinerário, deve também olhar para trás, pois há outro 
motorista. Entretanto isto não basta para decidir o melhor itinerário, 
calcular o tempo gasto e outros detalhes; deve imaginar sua situação de 
destino (que não vê), mentalizando sua casa e os itinerários possíveis até 
ela. No momento tático-operacional e no Planejamento Estratégico é assim 
também. Deve-se concentrar nossa atenção no presente, para ter 
racionalidade hoje; deve-se, contudo, imaginar objetivos situados a um ou 
cinco anos no futuro. Entretanto “olhar para frente” não é suficiente, deve-
se aprender com o passado, “olhar para trás” com frequência para melhorar 
o cálculo sobre o presente em direção aos objetivos futuros.  

Neste momento são analisados junto ao grupo quais são os sistemas 
de direção existentes. São de baixa ou alta responsabilidade? O MAPP 
requer direções com alta responsabilidade, isto significa, organizações que 
tem sistema de Pedido e Prestação de Contas de alto a baixo (ninguém fica 
sem pedir ou prestar contas nos diversos níveis), controle da agenda da 
direção onde as “urgências” deem lugar às “importâncias” e onde o 
planejamento seja feito através do processamento técnico-político de 
problemas (gerência por Operações). A maioria das organizações têm 
sistemas de baixa responsabilidade, ninguém presta contas a ninguém, 
planejar significa meramente controlaras rubricas do orçamento, não há 
processamento (enfrentamento) de problemas que se tomam elementos da 
“paisagem” (acomodação), as agendas das lideranças e direções estão 
submetidas às “urgências” que “não têm hora” enquanto as “importâncias” 
têm que “fazer fila”, etc. O momento tático-operacional não termina 
enquanto o grupo não definir um calendário de atividades, as 
responsabilidades de cada um diante do Plano (compromisso coletivo), os 
procedimentos para a Prestação de Contas, analisar as mudanças nas rotinas 
internas e definir quais entre os participantes serão os responsáveis pela 
Coordenação Geral do Plano.  

Uma direção dominada pelo imediatismo, clientelismo, 
espontaneísmo e outros atributos dificilmente demandará planejamento 
estratégico, e ao mesmo tempo, terá como suporte um tipo de organização 
com estas mesmas “qualidades”. E por isso que este enfoque de 
planejamento requer um outro tipo de organização para ser plenamente 
eficaz e, ao mesmo tempo, ajuda a resolver tais deficiências, comuns nos 
movimentos sociais e populares. O MAPP constitui-se, portanto, num 
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potente instrumento metodológico para modernizar a cultura gerencial e 
administrativa; aliás, os resultados mais efetivos de sua aplicação aparecem 
quando ele deixa de ser um método simplesmente (com suas regras e 
nomenclatura) para ser “digerido” culturalmente e incorporado à vida dos 
grupos que o utilizam. Outra característica, dada sua grande capacidade de 
flexibilização e adaptação, é a aplicação universal de seus princípios, na 
íntegra ou parcialmente. O MAPP pode ser utilizado desde uma Secretaria 
de Governo de um Município (onde os problemas gerenciais são 
evidentemente mais complexos), até um Sindicado de trabalhadores rurais, 
uma associação de moradores ou para organização do orçamento 
doméstico. É um instrumento para enfrentar e diluir problemas, reduzindo 
sua complexidade e facilitando seu enfrentamento.  

O MAPP na prática  

Normalmente um Seminário de Planejamento em MAPP requer por 
volta de 40 horas para sua execução, a depender da complexidade do grupo e 
dos problemas selecionados para serem trabalhados. É importante ressaltar 
que nesta metodologia “planeja quem governa e governa quem planeja”, isto 
é, todos os componentes de uma direção sindical, por exemplo, devem estar 
presentes e assumir responsabilidade pelo Planejamento (pelas Operações), 
bem como, pelas mudanças organizacionais necessárias ao gerenciamento do 
Plano. Não deve existir uma divisão entre os que “pensam e planejam” e os 
que “obedecem e executam” Outra dimensão é a participação e integração de 
técnicos e políticos em igual nível no processo.  

A execução do Seminário de Planejamento pode ser feita por um ou 
dois monitores, dependendo dos fatores já mencionados em relação à 
duração da atividade. O papel do monitor é ser um “facilitador” de 
situações, do desenvolvimento do grupo, utilizando, se for necessário, 
diversas técnicas de animação e dinâmicas de grupo compatíveis com cada 
momento do método.  

Um momento essencial do método diz respeito ao que acontece antes 
de sua utilização pelo grupo assessorado, ou seja, o momento de 
Sensibilização ou Preparação do Ator. Ele consiste no primeiro contato do 
grupo (ou de uma comissão representativa), com o método, suas 
características, os materiais necessários à sua execução, o tempo requerido, 
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etc. Todos os momentos e debates dentro do Seminário de Planejamento 
Estratégico são visualizados permanentemente por todo o grupo através do 
uso de tarjetas (cartelas de papel) feitas pelos próprios participantes segundo 
as indicações do Monitor: o roteiro metodológico. A visualização permanente 
facilita o debate, permite recuperar argumentos ou conceitos já discutidos, 
ajuda no processo de compreensão e objetiva significativamente as “longas” 
discussões comuns nos movimentos sociais. Além disso, facilita e agiliza a 
confecção do relatório, que é um instrumento indispensável para todos os 
participantes no gerenciamento e acompanhamento do plano elaborado. 

Uma experiência concreta  

Nos meses de junho à setembro de 1994, o Centro de Assessoria 
Multiprofissional desenvolveu o MAPP junto a um conjunto de entidades 
relacionadas ao tema da infância e juventude, tendo como objetivo 
organizar o grupo para a realização da I Conferência Municipal de Políticas 
para a Infância e Juventude/Pacto pela Infância em Porto Alegre, Rio 
Grande do Sul.  

O primeiro momento se constituiu na identificação do Ator Social 
que estava disposto a planejar a Conferência. Este momento consistiu no 
debate em tomo de três questões: “Quem somos? O que temos? O que 
fazemos?”. Os recursos foram analisados em relação ao tempo disponível, 
aos recursos financeiros e materiais, recursos de conhecimento e recursos 
políticos. Este momento ajudou a criar uma identidade política inicial entre 
o grupo e certa homogeneização de objetivos quanto ao tipo de Conferência 
que se queria realizar.  

A seguir, desenvolveu-se o momento explicativo, onde foi selecionado 
um problema central do grupo: “A criança e o adolescente não são 
considerados sujeitos de direitos e prioridade pela sociedade e governos, na 
esfera municipal, estadual e federal”. A seguir o grupo construiu a “Árvore 
Explicativa do Problema”, identificando três descritores do problema: 1) “os 
direitos da criança e adolescente não são assegurados e são violados 
cotidianamente em Porto Alegre (educação, saúde, moradia, lazer e cultura)”; 
2) “na destinação dos recursos financeiros, os governos não priorizam as 
políticas voltadas para a criança e o adolescente” e 3) “no orçamento 
participativo a população não prioriza a criança e o adolescente”. Estes 
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descritores foram explicados por cinco causas fundamentais do problema 
(Nós Críticos): “(NC1) desigualdade de condições de acesso aos direitos, 
(NC2) falência das políticas públicas básicas locais, (NC3) desconhecimento 
do Estatuto da Criança e Adolescente e de sua aplicação pela Sociedade e 
Governos, (NC4) não temos usado força política para pressionar na 
destinação das verbas do orçamento público e (NC5) falta de conscientização 
da sociedade civil frente à questão da criança e adolescente”.  

O objetivo definido pelo grupo ficou assim estabelecido: “o 
estabelecimento de parcerias entre parcelas significativas e representativas da 
população, poder público e pessoas que detém poder, possibilitará que a 
Criança e Adolescente sejam considerados prioridade e sujeito de direitos” 
No momento seguinte (normativo), a partir da análise das causas do problema 
e do objetivos a ser obtido com a realização da Conferência, foram 
desenhadas 15 Operações com suas respectivas atividades; elas foram 
agrupadas em quatro grandes projetos: Mídia e Divulgação, Regionalização, 
Programação e Organização do Evento e Atividades Culturais e de 
Mobilização. Cada operação foi analisada segundo os recursos necessários 
para executá-la, seu produto, resultado, prazo e responsável.  

A seguir o grupo avaliou o interesse de outros atores sociais de modo 
a subsidiar a discussão de estratégia de viabilização do plano, ou seja, da 
conferência. Os Atores selecionados foram classificados quanto à sua 
posição contrária, favorável ou indiferente em relação ao enfrentamento do 
problema selecionado. A elaboração de cenários ficou a cargo da 
Coordenação do Plano durante o processo de gerenciamento.  

No quarto momento (Tático-Operacional) desenvolveu-se o debate 
e as resoluções sobre a divisão de papéis e responsabilidades, a 
coordenação dos Projetos e do Plano, um Cronograma de Atividades, o 
mecanismo de prestação de contas e a forma de acompanhamento da 
assessoria durante a execução das operações.  

Algumas conclusões deste trabalho de planejamento que utilizou o 
MAPP podem ser sintetizadas nos seguintes pontos:  

1) O método original foi adaptado segundo a natureza do grupo e as 
limitações impostas, principalmente pelo pouco tempo disponível. Estas 
adaptações não prejudicaram o método, mas diminuíram o peso do momento 
estratégico em relação ao aprofundamento coletivo das estratégias do grupo; 
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2) Como se tratava de um grupo relativamente heterogêneo, a pesar 
da ligação de todas as entidades com o tema da Conferência, uma das 
maiores dificuldades, anteriores aos problemas colocados pelo uso do 
MAPP, foi o pouco tempo dado para o debate acerca da identidade do 
grupo, seu Projeto comum (ou não). Avalia-se que muitas dificuldades 
encontradas na execução concreta das atividades deve-se a este problema;  

3) Considerando as dificuldades encontradas (método novo para a 
maioria e pouco tempo de trabalho conjunto), a utilização deste enfoque 
metodológico ajudou o grupo a “organizar suas ideias”, discernindo melhor 
os objetivos de uma conferência desta natureza, os problemas a serem 
superados para sua execução e as formas organizativas a serem adotadas 
para viabilizar os resultados esperados. 
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Psicodramatizando a construção da cidadania: o ser criança e 
adolescente em um centro de comunidade  

Sissi Malta Neves  
PUC/RS  

As realidades brasileira e latino-americana enfrentam uma profunda 
crise sociopolítico-econômica, agonizando em seus valores éticos e morais.  

O período precioso da infância está sendo suprimido, resultando em 
seu abandono e extermínio. Milhões de crianças e adolescentes sofrem uma 
socialização mutiladora nas ruas, nas instituições que as abrigam, nas 
próprias casas. 

Vivemos em um território do paradoxo, sendo o Brasil o primeiro 
país do mundo em violação dos direitos humanos, conforme relatório da 
Anistia Internacional, ao mesmo tempo que possui a legislação mais 
avançada na área da Infância e Juventude representada pelo Estatuto da 
Criança e do Adolescente (Dalló, 1991)  

É urgente que o Estado e a sociedade civil organizada assumam 
iniciativas reparadoras para a construção da cidadania desses membros.  

A presente pesquisa, cujo objeto de estudo é uma proposta de 
Intervenção Psicossocial por meio de Oficinas de Psicodrama, se justifica 
pela urgente necessidade de se viabilizar estratégias de atuação junto a 
crianças e adolescentes no sentido de oferecer possibilidades de legitimação 
de suas cidadanias.  

A metodologia psicológica empregada neste estudo, coloca a ênfase 
na conscientização dos papéis sociais aprendidos pelos sujeitos. Visa, desse 
modo, um processo de transformação social possível ao facilitar uma troca 
de posições dos agentes sociais.  

Aquele que, antes, passiva e inconscientemente colocado como 
reprodutor de papéis demarcados pelo sistema vigente, encontraria um lugar 
seu, o seu estar no mundo consciente e ativo, forma singular de modificação 
desse cotidiano.  




