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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.  
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O Projeto Jovem Cidadão  

Como política de atendimento a crianças e adolescentes com base no 
Estatuto da Criança e do Adolescente se desenvolve, em Porto Alegre, o 
Projeto Jovem Cidadão, desde agosto de 1993. Este é um Projeto de 
Ampliação e Qualificação do Atendimento à Crianças e Adolescentes em 
situação de risco social implantado em sete Centros de Comunidade da 
FESC — Fundação de Educação Social e Comunitária.  

Conforme Adorno (apud Rizzini, 1993) entende-se por jovens em 
situação de risco aqueles pertencentes a segmentos populacionais cujas 
características de vida — trabalho e profissionalização, saúde, habitação, 
escolarização, lazer — os colocam entre as fronteiras da legalidade e da 
ilegalidade, em situação de dependência face às instituições de amparo 
assistencial e de intervenção legal.  

Os Centros de Comunidade atuam como retaguarda a 
encaminhamentos, feitos pelo Conselho Tutelar da região, de crianças ou 
adolescentes com envolvimento em furto, drogradição ou que sofrem 
violência.  

Como objetivos deste atendimento se encontram:  

1. Ampliar e qualificar o trabalho socioeducativo já existente nos 
Centros de Comunidade com crianças e adolescentes oriundas de classes 
populares, para que possam ser referência e retaguarda aos Conselhos 
Tutelares nas suas regiões;  

2. Oportunizar às crianças e adolescentes vivências que possibilitem 
o resgate da sua história de vida, a constatação e desenvolvimento de suas 
capacidades individuais e sociais, assim como a elaboração da sua 
identidade e autoestima;  

3. Resgatar ou fortalecer os vínculos familiares, comunitários e 
escolares, através de um trabalho junto à família e escola, se possível, 
visando também a integração nas atividades da comunidade;  

4. Encaminhar e acompanhar os adolescentes para oficinas 
profissionalizantes, selecionadas conforme o nível de desenvolvimento de 
cada um;  
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5. Possibilitar a construção de conhecimentos referentes à 
alfabetização quando a reintegração escolar imediata não é possível.  

A equipe interdisciplinar que atua com crianças e adolescentes é 
composta por: duas psicólogas, uma assistente social, duas pedagogas e três 
professores de educação física. Além dessa equipe específica do Projeto 
Jovem Cidadão da FESC estão trabalhando conjuntamente alguns 
oficineiros da SMC na organização de oficinas de criação e expressão 
cultural e artística.  

As ações programadas do referido projeto compreendem os contatos 
e intercâmbios permanentes com os Conselhos Tutelares, escolas, postos de 
saúde, associações de moradores e outras instituições que atuam na área da 
infância e juventude.  

O atendimento obedece à uma rotina que consiste no ingresso de 
crianças e adolescentes em um turno oposto ao que estão na escola. Quando 
chegam, fazem o lanche, recebem noções de higienização e, após, o reforço 
escolar das pedagogas. Durante a semana frequentam as oficinas de 
psicodrama, artes plásticas, capoeira, jogos e recreação.  

Semanalmente, ocorrem assembleias das crianças e adolescentes do 
Projeto, onde discutem questões referentes ao atendimento, constroem 
limites na relação com a equipe, tomando decisões coletivas e democráticas 
quanto à programação de passeios, vídeos, visitas culturais e de lazer.  

Quem são crianças e adolescentes das classes populares?  

Serão objeto deste trabalho crianças pertencentes a famílias de 
classes populares. Para isso se faz necessário compreender a estrutura e o 
funcionamento do grupo familiar dessa camada da população.  

A situação da criança e do adolescente é um reflexo das condições 
em que se encontram suas famílias. Como no Brasil, o Estado não oferece 
políticas sociais básicas necessárias para o seu desenvolvimento, a 
desigualdade social compromete, não somente o futuro das populações mais 
carentes, mas também o da sociedade como um todo.  

Como demonstra Ribeiro e Sabóia (apud Rizzini, 1993), a 
desnutrição, o analfabetismo, a evasão escolar, a entrada precoce no mundo 
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do trabalho estão fundamentalmente associados à situação socioeconômica 
da família.  

Condições econômicas extremamente desfavoráveis fazem desses 
grupos familiares, grupos de sobrevivência, mais do que grupos de vida.  

Segundo Lopes (1985), a insuficiência de sistemas sociais de 
assistência à saúde e à velhice parece estar na origem de uma forte 
interdependência entre os membros dessas famílias, ocasionando 
dependência psicológica ligada à dependência econômica.  

Essas famílias são frequentemente marcadas pelo abandono ou a 
morte de um dos cônjuges. Assim, as crianças tem a experiência do grupo 
familiar como fragmentada — salvo nos casos onde existem parentes que se 
encarregam de sua educação. O que ocorre somente se houvera contatos 
entre essas crianças e a grande família no passado para que tenha restado 
uma espécie de história familiar.  

Sugere o autor que, as crianças não acolhidas pelo grupo familiar 
sejam encaminhadas às instituições de ajuda à infância quando não 
conseguem um lar substituto (vizinhos ou parentes distantes), 
permanecendo internas nas instituições em questão.  

Devido a condições de vida desfavoráveis, criam-se situações críticas 
responsáveis pela separação dessas crianças de seu grupo familiar, 
caracterizando-se, a partir daí, pela ausência de autênticos laços.  

Fonseca (apud Rizzini 1993) esclarece as diferenças de atitude frente 
às crianças entre a classe média e classe trabalhadora. À criança da classe 
média é atribuída uma série de fases de desenvolvimento emocional e 
intelectual que exigem cuidados especialmente adaptados e ministrados por 
adultos específicos.  

Esta é a visão da infância reforçada pelas ciências “modernas” da 
psicologia e da pedagogia, ligadas a um contexto material onde a escola e a 
família nuclear desempenham os papéis principais de socialização. Para 
esta criança existe toda uma estratégia familiar de ascensão socioeconômica 
a ser seguida.  

Para a criança da classe trabalhadora, ao contrário das crenças com 
base na psicologia, próprias das classes médias, o papel de pai ou de mãe 
responsável não é o de manter uma relação emocional apropriada com seu 
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filho, mas sim o de assegurar que certas necessidades “objetivas” sejam 
atendidas.  

As pesquisas de Fonseca (apud Rizzini, 1993) demonstram que 
decisões envolvendo crianças, como criá-las, escolarizá-las, seu destino 
após morte ou divórcio dos pais, não estão confinadas ao casal. O que 
ocorre comumente é que avós, tios, padrinhos tomam a guarda dos parentes 
menores diante de situações limites.  

Afirma a autora que a instabilidade conjugal, seja por morte, 
migração ou simplesmente divórcio, é uma constante na história dos grupos 
populares do Brasil. Se não houvesse a circulação de crianças entre vários 
adultos como fluxo da “coletivização” da responsabilidade de todo o grupo 
de parentesco seria mais difícil ainda a sobrevivência desta população.  

Atualmente a degradação da família como consequência do momento 
socioeconômico pelo qual passa a sociedade, viabiliza a seus membros, 
cada vez mais, experimentarem o estreito e próximo limite entre a vivência 
familiar de baixa renda e o real abandono das crianças, determinando em 
alguns casos a experiência institucional das mesmas. É sobre este fenômeno 
que pretende a presente pesquisa refletir.  

Caracterização do Estudo  

Como desafio, no campo da Psicologia Social, surge a necessidade de 
atuar junto a esta parcela da população e a indagação de como o Psicodrama 
poderia ser utilizado. Para isso, exige-se um nova linguagem profícua, com 
uma abordagem corporal adequada, que atinja e permita o desenvolvimento 
de tal trabalho.  

Conforme Patto(1982), a formação que o psicólogo recebe nos cursos 
de Psicologia contribui para sua atuação alienada e alienante junto às 
camadas populares. 

Coloca a autora que uma verdadeira psicologia popular se configura 
à partir de estudos realizados por Freire (1970, 1971, 1977), a respeito da 
cognição de operários, Moffat (1974), desenvolvendo a psicoterapia do 
oprimido, e Rodrigues (1978) sobre a representação do mundo e de si 
mesmos num grupo de operários de ambos os sexos. Todas essas 
pesquisas são apontadas como ricas fontes teóricas e metodológicas que 



156 
 

provam ser possível entender e interagir com as populações ditas 
“marginais” sem os estereótipos e preconceitos existentes na revisão de 
literatura realizada por ela.  

Entretanto, ainda está por ser feita a formulação de um corpo de 
conhecimentos sobre a dimensão psicológica dos integrantes destes 
segmentos sociais.  

O presente estudo visa compreender a socialização enquanto 
processo de aquisição de valores, crenças, atitudes e padrões de 
comportamento de crianças e adolescentes de classes populares, através da 
vivência grupal destas, em oficinas de psicodrama, num Centro de 
Comunidade de uma vila de Porto Alegre.  

As oficinas de psicodrama ocorrem uma vez por semana, durante 
uma hora, com grupos cuja faixa etária varia de 7 a 12 anos, no turno da 
manhã, e de 11 a 14 anos no turno da tarde.  

O Psicodrama, desenvolvido por Moreno, coloca os papéis como 
destaque de sua investigação. O método psicodramático visa apreender, nos 
vínculos estabelecidos entre indivíduos, as conexões entre papéis e 
contrapapéis.  

Moreno (1978) define papel como a forma real e tangível que o eu 
adota; expressão objetiva do eu na realidade social. Contrapapel é, pois, 
uma das pontas na inter-relação entre indivíduos desempenhando papéis.  

Outro argumento muito claro encontramos na identificação entre o 
psíquico e o papel. O papel existe por definição social. O ego procede e se 
identifica com o papel, sendo lógico concluir que a dimensão social do 
indivíduo se confunde com seu próprio ego. O homem é um ser social por 
necessidade.  

Os aspectos tangíveis do que é conhecido como ego são os papéis em 
que este opera. (Garrido Martin, 1978, p. 17).  

Assim, desde o primeiro momento de vida, o indivíduo está inserido 
num contexto histórico, pois as relações entre o adulto e a criança recém-
nascida seguem um modelo ou padrão que cada sociedade veio 
desenvolvendo e que considera correta (Lane, 1981).  

157 
 

A socialização realiza-se sempre no contexto de uma estrutura social 
específica. Logo, a análise microssociológica ou sócio-psicológica dos 
fenômenos de interiorização deve ter sempre por fundamento a 
compreensão macrossociológica de seus aspectos estruturais.  

Os papéis sociais, com sua estrutura e dinâmicas próprias, repetem e 
concretizam, num âmbito microssociológico, a estrutura de contradição e 
oposição básicas que se realizam num âmbito maior entre papéis históricos 
constituída pela relação dominador-dominado. Nesse sentido a noção de 
papel aparece necessitando uma complementaridade: o contrapapel, com o 
qual existe uma relação estrutural, bipolar e de intermediação recíproca 
(Naffah Neto, 1979).  

Enquanto pesquisa do Átomo-social de crianças e adolescentes que 
utilizam a rua para o seu próprio sustento e daquelas que não necessitam 
desse locus de sobrevivência, busca-se averiguar como elas percebem seu 
mundo de relações interpessoais e o consequente aprendizado e 
desempenho de papéis sociais.  

Segundo Moreno (1978), qualquer que seja a psique, originalmente 
foi formada pelo grupo.  

Ao conjunto de vínculos que constituem o campo relacional de cada 
pessoa se chama Átomo Social (Bustos, 1985). O conceito de átomo social 
como a mínima e indivisível partícula social representa o núcleo de todos os 
indivíduos com quem uma pessoa está relacionada emocionalmente.  

O átomo social chega a determinar, com sua multiplicidade de 
critérios, todas as coordenadas de inserção e de aceitação do eu no grupo e 
pelo grupo. Portanto, o átomo social de um indivíduo diferentemente 
combinado e inter-relacionado com outros átomos explica a sociedade.  

Uma vez constituído o átomo social tem-se que matizar seu caráter 
através de qualidades ou aspectos que o afetam mais diretamente. A 
presente pesquisa pretende enfocar essas variações estudando através do 
átomo social a intensidade com que a criança é aceita ou rechaçada, 
averiguando, também, as variações no átomo por determinações 
socioeconômicas.  
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Como a imagem que o indivíduo tem de si mesmo, além de suas 
crenças e convicções são mutáveis, pode-se pensar que a transformação da 
sua autoimagem é passível de alterar o átomo social e vice-versa.  

Procedimentos  

No momento atual esta pesquisa encontra-se em fase de coleta de dados. 

Os sujeitos em questão se organizam em dois grupos por gênero, na 
faixa de 7 a 17 anos de idade. Os grupos são constituídos pelos já 
participantes do Centro de Comunidade e por aqueles convidados a 
frequentá-lo, através de abordagens na rua.  

Os procedimentos para a coleta de dados compreendem o 
psicodrama, entrevistas, observação com registros cursivos e por meio de 
vídeo. Os resultados poderão ser obtidos, futuramente, pela análise dos 
papéis sociais e a análise compreensiva.  

Entretanto, algumas observações preliminares já se delineiam no que 
se refere ao modo como as crianças e adolescentes se vinculam ao Centro 
de Comunidade. Em sua maioria veem o Centro como um prolongamento 
da sua casa, e parecem lidar com o espaço físico de maneira a depredá-lo 
geralmente.  

É comum esperarem pelo atendimento de suas solicitações, numa 
tentativa de que a instituição tenha uma postura assistencialista.  

Outros estabelecem com algumas atividades uma relação mais 
próxima, passando a ser esta a referência do Centro.  

Métodos e objetivos  

As oficinas de psicodrama visam desenvolver a expressão corporal e 
dramática de crianças e adolescentes, utilizando técnicas de sensibilização, 
trabalho de fantasia dirigi da, a linguagem do teatro espontâneo, jogos 
dramáticos, recursos gráficos como desenho e pintura, além de materiais 
como argila, marionetes e brinquedos.  

As atividades propostas nas oficinas tentam basicamente resgatar o 
potencial criativo e espontâneo através de temas a serem trabalhados, tais 
como, a construção da temporalidade e do projeto de vida, questões 
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relacionadas à identidade de gênero, sexo e raça, e à vivência familiar, 
escolar e no próprio Centro de Comunidade dos membros do grupo.  

Avalia-se a sociometria grupal, ou seja, as relações de atração e 
rechaço entre os participantes, objetivando uma maior integração de todos.  
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Pedagogia materna e relações sociais  

Silvia Zanatta Da Ros1 
UFSC  

Começo trazendo uma questão que está presente, hoje, na prática 
pedagógica e que dela derivam aproximações a um novo referencial teórico 
e aportes metodológicos que redirecionam as nossas trajetórias 
profissionais. Esta questão poderia ser formulada inicialmente assim:  

— Que relação educativa estabelecem os homens nesta sociedade?  

Ou assim:  

— O que expressa das relações sociais, a forma de educação, hoje?  

Ou ainda: 

— Como lidar, no âmbito educacional, com a relação social, 
individual? Com aquilo que é chamado de realidade interna e de realidade 
externa? Com a relação conhecimento, afeto e o intelecto?  

Objetivando compreendê-las, realizei uma investigação que tomou 
como objeto de estudo a relação educativa entre mãe-filho, enquanto forma 
primeira na qual o social é mediado e significado pela figura materna.  

O trabalho não se ateve a pautas metodológicas que processam 
generalizações a partir da análise da pesquisa. Vai à generalidade para, a 
partir dela, compreender o discurso das mães, sem a intenção de que esta 
particularidade explique o geral; ao contrário, tento compreender de que 
maneira as tendências que movimentam o real, movimentam ou estão 
presentes, também, na dinâmica que envolve a relação educativa entre 
mãe e filho. 

O trabalho foi realizado a partir do convívio e de entrevistas com 
mães da chamada classe subalterna, direta e indiretamente relacionadas ao 
trabalho produtivo, seguidos de discussões aprofundadas com profissionais 
envolvidos em programas de educação infantil de quatro municípios do 
Estado de Santa Catarina. Teve como fonte minha dissertação de Mestrado 

                                                      
1 Professora do Departamento de Estudos Especializados em Educações. Centro de Ciências 
da Educação. Universidade Federal de Santa Catarina. 




