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Resumo 

 
 
 
 

A Presente tese de doutorado é resultado de um estudo sobre a 

avaliação de processos de conscientização e empoderamento pela análise da 

implicação dos aspectos emocionais integrantes destes processos. 

A pesquisa foi realizada com base na metodologia de pesquisa 

etnodramática, utilizando de técnicas de teatro participativo como Sociodrama e 

Tetro do Oprimido.  

As experiências se desenvolveram por dramatizações em espaços da 

Comunidade da favela do Real Parque na cidade de São Paulo 

As análises tiveram como base os fundamentos da Psicologia Social 

Comunitária, do Cotidiano e do Interacionismo Simbólico. 

Os resultados são apresentados na perspectiva da conscientização, do 

empoderamento comunitário, com objetivo de contribuir no desenvolvimento de 

instrumentos de avaliação da transformação de sujeitos participantes de 

projetos de intervenção comunitária 
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Abstract 

 
 
 
 

This doctoral dissertation is the result on the evaluation of consciousness 

rising and empowerment process examining emotional involvement of members 

of these processes. 

The research was based on ethnodrama methodology using participatory 

theatre techniques such as sociodrama and Theatre of The Oppressed  

The experiments were developed using dramatizations inside spaces of 

Comunidade da Favela do Real Parque in São Paulo city. 

The analysis was based on fundamentals of Community Social 

Psychology, Everyday Life and Symbolic Interaction. 

Results are presented from the perspective of consciousness rising and 

community empowerment in order to contribute to development of assessments 

tools capable to evaluate transformation on participants of community projects    
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     INTRODUÇÃO 

 

Nossa Experiência no campo de projetos de intervenção comunitária iniciou-

se em 2002, junto a trabalhadores desempregados, coordenando ações voltadas a 

formação de empreendimentos solidários para a produção e geração alternativa de 

renda em parceria com a Secretaria Municipal do Trabalho, Desenvolvimento e 

Solidariedade do município de São Paulo. 

Em 2004 iniciamos o projeto de organização comunitária que culminou em 

nossa dissertação de mestrado ao trabalharmos junto à comunidade da Favela do 

Real Parque, em uma pesquisa-ação voltada a construção de uma rede de 

colaboração solidária entre os moradores. 

Através dessa experiência nos deparamos com a necessidade de poder 

avaliar o impacto de projetos em comunidades, seja como informação para 

patrocinadores ou como subsídio às equipes e a comunidade no andamento de cada 

projeto. Por este motivo escolhemos como objetivo da dissertação de mestrado 

avaliar o processo de integração e fortalecimento associativo da comunidade da 

Favela do Real Parque. 

Com a finalidade de contribuir para as metodologias aplicadas na avaliação 

de projetos sociais, esta pesquisa de doutorado tem como objetivo principal 

contribuir para construção de instrumentos de avalição da transformação 

psicossocial de indivíduos atendidos por projetos de intervenção comunitária. 

Utilizando técnicas de dramatização com intuito de contribuir para a avalição da 

conscientização e do empoderamento entre participantes de um projeto comunitário. 
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A partir de um primeiro levantamento bibliográfico realizado, constatamos que 

não existem metodologias aplicadas na avaliação de impacto de projetos sociais 

focalizando os critérios da Psicologia Social Comunitária.  

Nas ciências sociais e econômicas esta temática é apresentada, 

normalmente, em termos de avaliação focada nos custos benefícios e custos 

efetividades, sendo estes critérios sócio-econômicos. Portanto, nossa proposta é 

ampliar tal perspectiva focando a avaliação do indivíduo enquanto agente de 

mudança, e em sua capacidade de transformar a si e sua realidade social.  

Percebe-se uma oportunidade para grande contribuição da psicologia social 

às necessidades de avaliação econômica, social e política, atendendo projetos de 

muitas instituições de importância mundial que constantemente vêm sendo 

questionadas segundo sua “(...) contribuição para expansão e garantia das 

liberdades substantivas dos indivíduos, vistos como agentes ativos de mudança e 

não como recebedores passivos de benefícios” (SEN, 2005:11).  

Ao encontro de tais necessidades de avaliação, a Psicologia Social 

Comunitária Latino Americana, segundo Maritza Montero (2005), aponta para o 

estudo da mudança social, por via de práticas que propiciem facilidades ao 

fortalecimento e autonomia do indivíduo e da comunidade, através de processos de 

transformação psicossociais direcionados ao desenvolvimento de comunidades 

autogestoras.  

Pautadas por um novo paradigma, o da auto-sustentação, as ações sociais 

modernas recaem sobre a capacidade dos indivíduos em superarem suas 

adversidades cotidianas, considerando eficazes as práticas que compreendem as 

populações atendidas como protagonistas centrais das mudanças sociais, pois 
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entendem que somente através dos sujeitos do processo é que se instauram 

transformações efetivas. 

Outrossim, o desenvolvimento de metodologias de avaliação demonstrativas 

de transformações sociais, ganha enorme importância para um melhor 

direcionamento de recursos financeiros e para a transparência na gestão dos 

mesmos, promovendo um amadurecimento social como um todo. 

Acreditamos que somente é possível analisar graus de transformação quando 

a avaliação compreende as interações cotidianas entre os indivíduos, a maneira 

como se inserem no contexto social simbólico e voltam-se para novas possibilidades 

de relação social entre os participantes.  

Sem mecanismos que permitam comparações por olhares próprios da cultura 

local, torna-se inviável a validação da autonomia social, pois o método terá apenas 

critérios externos à comunidade e conseguirá apenas avaliar a eficiência operacional 

com a qual projetos geram resultados. Meramente justificando sua elaboração e 

deixando de lado o impacto pelas mudanças que a população produz.  

 Considerações que apontam para resultados, muitas vezes servem apenas 

para manutenção de práticas assistencialistas.  

 

“(...) os mecanismos burocráticos estabelecidos para a compensação de 

perdas sociais ou dos resgates de dívidas sociais não oferecem 

alternativas concretas para o desenvolvimento social, mas apenas criam 

subsistemas de manutenção da miséria” (Paiva: 2005:1). 

 

É fundamental que olhemos para o indivíduo como o sujeito do processo 

identificando-o como autor de sua auto-sustentação por processos coletivos.  

Ou seja, consideramos os indivíduos capazes de expressar, criar realidades e 

atuarem autonomamente por uma relação de liberdade com seu meio. Desta 
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maneira concebemos que projetos que propiciam mudanças sociais sustentáveis 

são aqueles que promovem a potencialização dos recursos pessoais, buscando 

encurtar os caminhos do protagonismo social, libertando cada vez mais os 

participantes da mera reatividade, propiciando a consciência pela ressignificação do 

universo simbólico e portando a libertação dos padrões sociais impostos.  

Para tanto necessitamos métodos de avaliação específicos para área social 

que possibilitem avaliar a integralidade dos processos psicossociais que envolvem a 

conscientização e o fortalecimento, de maneira que os participantes possam 

evidenciar padrões simbólicos e ressignificá-los.  

Em grande medida, analistas sociais se pautam por conceitos de análise e 

formas de pensar de outras áreas, principalmente da economia, confusão dada pela 

proximidade entre as duas áreas. Sabemos, por exemplo, que são as políticas 

econômicas que avaliam a renda percapita, mas são resultados de tais avaliações 

que vão direcionar as políticas sociais de distribuição de renda, já que identificam a 

pobreza apontando populações com baixo nível de renda. 

Portanto, necessitamos de instrumentos de avaliação definitivamente 

psicossociais, que considerem que indivíduos por estarem interagindo com seu 

meio, invariavelmente estão produzindo conhecimentos e se transformando.  

Desta maneira, se conseguirmos construir ferramentas que elucidem essa 

condição da realidade aos detentores de tais conhecimentos, sistematizando 

informações e integrando-as ao conhecimento dos demais participantes do 

processo, poderemos construir redes de intercâmbio de conhecimento popular e 

potencializar progressivamente a capacidade de conhecer, atuar e transformar dos 

atores sociais coletivamente.  
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Sendo assim, retomamos neste momento o enfoque latino americano de 

intervenção comunitária, que se compromete em facilitar e desenvolver as 

capacidades de comunidades e seus atores sociais à produção e obtenção de novos 

recursos que conduzam às mudanças desejadas. 

Acreditamos, portanto que a psicologia social possa fornecer elementos 

importantes para iniciar uma reflexão e partir para o desenvolvimento de uma nova 

proposta de avaliação de projetos sociais em comunidades.  

Nesse sentido iremos estudar as implicações conceituais do fortalecimento 

social de forma a nos embasar para o direcionamento do estudo sobre as dinâmicas 

de interação social. 

Como arcabouço teórico para discussão das dinâmicas cotidianas nos 

balizaremos pelas abordagens do interacionismo simbólico de sorte a sustentar os 

estudo do processo de conscientização que implica e conduz os processos de 

fortalecimento social.   

Para a identificação e análise das emoções nos processos de conscientização 

e fortalecimento, utilizaremos metodologias etnodramáticas por via de técnicas de 

dramatização fundamentadas pelo  Sociodrama e o Teatro do Oprimido. A análise 

da experiência desta pesquisa fornece elementos para construção de instrumentos 

de avaliação de conscientização e fortalecimento social através de técnicas que 

permitem que os participantes se reconheçam em suas atuações em situações 

cotidianas e possibilitando reflexões críticas das mesmas.  

Para esta finalidade de apresentar nossa pesquisa a tese consiste de 5 

capítulos: Capítulo 1, analisa os usos do conceito do fortalecimento social com a 

finalidade de localizar os aspectos de fortalecimento trabalhados por autores 

contemporâneos; Capítulo 2, dispõe as bases teóricas da pesquisa apresentando 
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referências de estudos do cotidiano, interacionismo simbólico, consciência, 

conscientização, emoções e sentimentos; Capítulo 3, analisa os fundamentos 

metodológicos da pesquisa apresentando o estudo das técnicas etnodramáticas; 

Capítulo 4, apresenta a metodologia de pesquisa descrevendo a estruturação das 

atividades de dramatização; Capítulo 5 analisa as dramatizações de modo a avaliar 

os processos de conscientização, de fortalecimento e dos aspectos emocionais 

identificados nas encenações.  
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CAPÍTULO 1 

FORTALECIMENTO SOCIAL: USOS DE UM CONCEITO 

 

Projetos sociais intervêm nas realidades cotidianas de pessoas, grupos e 

comunidades, entre outros atores sociais, e buscam proporcionar maior autonomia à 

seus participantes, bem como a sustentabilidade desta condição quando 

conquistada. Por esta razão, a identificação de quão fortalecidos se tornam os 

participantes para a manutenção de uma situação mais autônoma torna-se de 

grande valia para melhor compreender o impacto gerado por técnicas e métodos 

interventivos sobre uma população. 

Seguindo este ponto vista, compreendemos que a avaliação de projetos 

aplicados que propõem uma intervenção social necessariamente se deparam com 

dois importantes aspectos para sua efetivação: indicadores que evidenciem a 

condição ou grau de fortalecimento desta população e a autonomia social 

alcançados por seu sistema de ações. 

Tais indicadores se tornam, ao mesmo tempo, designados como referências 

fundamentais para a contribuição funcional aos aspectos da avaliação de projetos 

sociais e comunitários, relacionados à transformação, fortalecimento e 

conscientização das populações atendidas, que, como já mencionado, mesmo 

sendo de ampla importância à qualquer direcionamento, monitoramento e tomada de 

decisões para intervenções de caráter social, não são precisamente aferidos pelas 

metodologias convencionais de avaliação.  

Sendo assim, neste momento vale elucidarmos que atribuímos à autonomia 

social o estado no qual pessoas, grupos, instituições e comunidades atuam com 

liberdade para relacionarem-se consigo e com suas realidades cotidianas, agindo 
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conscientemente em suas práticas diárias, de forma a promoverem regras de 

convivência coerentes às estruturas de crenças e valores locais, atuando de forma 

auto-sustentada. 

Entretanto, tal condição somente pode ser alcançada e avaliada se 

buscarmos identificar os aspectos de sua edificação, as condições que a sustentam, 

bem como os caminhos que a constitui. 

Portanto, orientaremos nossa investigação para identificar como pessoas, 

grupos e comunidades têm e são capazes de vir a ter uma qualidade de atuação 

consciente e, partindo desta perspectiva, a maneira pela qual buscam recursos 

dirigidos ao desenvolvimento e manutenção de atuações livres e sustentáveis em 

seus cotidianos.  

Por esta perspectiva, nos interessa examinar ferramentas que permitam levar 

aos indicadores deste processo. 

Assim, torna-se imprescindível o estudo das condições que promovem 

mudanças entre estados de menor para maior autonomia, além de compreender os 

aspectos que potencializam atores sociais à condição de maior capacidade para 

atuarem, observarem-se, transformarem a si mesmos e consequentemente suas 

realidades. 

Neste sentido, como parte de nosso estudo analisaremos algumas técnicas 

que nos direcionem à indicadores não somente com de encontrar formas para 

estudar o fortalecimento social, mas também para organizar informações por via de 

instrumentos capazes de aferir o impacto de projetos de intervenção social sobre 

pessoas e grupos em comunidades 
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1.1 Empowerment ou Fortalecimento social  

 

Bibliograficamente, temas relacionados ao fortalecimento social têm maior 

incidência em publicações estrangeiras, sobretudo anglo-saxônicas, acarretando em 

uma literatura mais vasta no idioma inglês. Entretanto, nos últimos 20 anos e, mais 

especificamente, nos últimos 10 anos, o tema também vem sendo explorado por 

autores latino americanos. 

Na literatura anglo-saxônica, mesmo havendo diferentes pontos de vista 

sobre o fortalecimento, a nomenclatura utilizada é quase sempre a mesma: 

“empowerment”. Já na literatura latino-americana, diferentes nomenclaturas são 

atribuídas a este fenômeno social, tais como: “empoderamento”, “empowerment”, 

“empoderamiento”, apoderamento, fortalecimento e potencialização. Este fato nos 

atenta para certa imprecisão na definição do conceito. 

Tendo em vista a maior exploração do tema no idioma inglês, notamos que a 

indefinição na literatura latina americana ocorre, originalmente, por questões de 

interpretação do termo “empowerment”, já que sua tradução mais aproximada ao 

idioma português é apoderamento e não empoderamento. Num segundo momento, 

obviamente, outras diferenças se apresentam ao passo que os conceitos vão sendo 

desenvolvidos. 

 

“Por sua formulação ser de origem inglesa, alguns autores preferem 

usar o termo nesta língua “empowerment” para manter a fidedignidade da 

tradução.” (Kleba e Wendausen, 2009:735). 
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Na literatura anglo-saxônica a imprecisão se demonstra por via dos diferentes 

pontos de vista entre as disciplinas que estudam o fenômeno, traduzidos em certa 

variedade de conceitos. 

O autor Christopher Rissel (1994) reconhece as contribuições deste conceito, 

porém, ao mesmo tempo alerta para a necessidade de esclarecimentos antes que a 

noção de “empowerment” seja adotada entusiasticamente como uma razão para a 

existência desse ideário. O autor compreende que a deficiência de um alicerce 

teórico além das diversas interpretações possíveis sobre as perspectivas do 

fortalecimento na literatura, são condições que dificultam a utilização desse conceito, 

fato que exige uma investigação mais criteriosa, que adjetive e elucide seus 

significados. 

Neste sentido, percebe-se a deliberada utilização dos termos, sobretudo 

empowerment e empoderamento, a todos estudos recorrentes às técnicas, 

resultados e processos que propiciem à pessoas, grupos, comunidades e 

instituições maior autonomia. 

Tal condição provoca confusão para estudiosos e profissionais da área, entre 

eles desenvolvedores, executores e avaliadores de projetos sociais. 

 

“Há dois sentidos de empoderamento mais empregados no Brasil: 

um se refere ao processo de mobilizações e práticas que objetivam 

promover e impulsionar grupos e comunidades na melhoria de suas 

condições de vida, aumentando sua autonomia; e o outro se refere a ações 

destinadas a promover a integração dos excluídos, carentes e 

demandatários de bens elementares à sobrevivência, serviços públicos 

etc.” (Kleba e Wendausen, 2009:735). 
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Outrossim, internacionalmente o estudo sobre o fortalecimento social é 

amplamente pesquisado nas ciências sociais e, principalmente, na última década, 

por uma variedade de disciplinas como psicologia comunitária, administração de 

empresas, ciência política, serviço social, educação, saúde coletiva, movimentos 

sociais e sociologia (Lincoln, Travers, Ackers & Wilkinson, 2002 apud Hur, 2006). 

Todavia, ainda não foi difusamente explorado um caminho no qual 

pesquisadores e profissionais possam utilizar um diálogo mais aproximado em suas 

pesquisas e trabalhos de campo. (Maertz & Griffeth, 2004).  

Encontra-se na literatura certa variedade de estudos relacionados ao 

fortalecimento social. Entretanto, até o momento, nenhum delineamento geral 

apresentado é satisfatório para os profissionais e pesquisadores que buscam 

compreender processos cognitivos e indicadores de autonomia de uma forma mais 

precisa e ampliada. 

Por esses motivos, evidenciamos a importância de distinguirmos abordagens 

atribuídas ao fortalecimento social, não somente para definição do conceito que 

melhor se aplica à construção do instrumento de avaliação que organizamos mas, 

sobretudo, para a correspondência ao desenvolvimento deste importante campo das 

ciências humanas. 

Como na literatura estrangeira atribui-se o nome “empowerment” à quase 

todos os estudos que conduzem à maior autonomia de pessoas, grupos e 

instituições, independentemente de seu enfoque teórico, classificaremos 

“empowerment” enquanto campo de estudo científico que constitui-se por 

abordagens, técnicas e métodos investigativos que implicam em análises dos 

fenômenos determinantes da autonomia social. E, neste sentido determinamos para 

nosso estudo que o termo fortalecimento social serve como melhor tradução para 
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empowerment, sendo ambos designados enquanto campo de estudo voltado à 

autonomia social. 

Sendo assim, quando nos referirmos tanto à empowerment quanto a 

fortalecimento social, compreende-se o estudo das manifestações geradoras de 

maior capacidade de pessoas, grupos, instituições e comunidades para criarem e 

transformarem suas realidades cotidianas, atuando mais apropriadamente em seu 

meio.  

O fortalecimento social, enquanto campo de estudos, converge tanto para 

análise de perspectivas em seu âmbito de resultados, quanto àqueles que não 

necessariamente são advindos de processos de conscientização, mas também na 

esfera dos processos que movimentam populações e localidades para diferentes 

formas de organização comunitária.  

Por este caminho, o estudo deste fenômeno implica em identificar, analisar e 

sistematizar as concepções, técnicas e métodos que aludem à processos, 

procedimentos e resultados voltados à maior autonomia de atores sociais como um 

todo; tanto por suas distintas concepções quanto por suas utilizações. 

Ademais, justificamos o emprego do termo fortalecimento social em razão 

desta terminologia admitir ser utilizada de maneira mais abrangente, minimizando 

conflitos interpretativos de enfoques relacionados ao aumento da autonomia social, 

tanto na esfera individual quanto na coletiva, ao passo que a utilização de outros 

termos causa conflitos entre diferentes perspectivas sobre o fenômeno.  

Por este motivo, exploraremos e elucidaremos as raízes geradoras de tais 

divergências mais adiante, ainda neste capítulo. Todavia, iniciaremos por decifrar as 

questões relacionadas às terminologias empowerment e empoderamento. 
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1.2  Empowerment e empoderamento 

 

Como já mencionamos muitos autores utilizam a designação “empowerment” 

a fim de manter o significado do termo assim como este é concebido em seu idioma 

de origem. 

O termo foi concebido na língua inglesa por significações procedentes de seu 

emprego na primeira metade do século XX nos países do Atlântico Norte, tendo 

interpretação léxica normalmente relacionada a transmissão, concessão e 

autorização, entre outras similares.  

Senão vejamos: ao pesquisar a palavra empowerment, encontramos os 

seguintes significados: no dicionário Oxford temos, 1:autorizar; 2:dar poder a, tornar 

possível. Segundo o dicionário Merriam Webster: 1:dar autoridade oficial; 2:habilitar, 

permitir, autorizar; 3:promover a auto-atualização ou influência. Já o dicionário 

American Heritage define empowerment como: querer “dar poder” a cidadãos 

comuns. 

Entretanto, sabe-se que a utilização do termo “empowerment”, muitas vezes 

não corresponde à implicação desejada. Fato este considerado por sua concepção 

anglo-saxônica não compreender precisamente muitas das acepções utilizadas na 

América Latina. 

 

“Considera-se, no entanto, que apesar de esse termo ter na 

literatura “uma abordagem voltada para melhorar a situação e a posição 

dos grupos mais vulneráveis”, na tradição anglo-saxônica do liberalismo 

civil e religioso a palavra empower tem como tradução os verbos 

transitivos autorizar, habilitar ou permitir” (Stotz e Araújo, 2004 apud Kleba 

e Wendausen, 2009:735). 
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 A menção acima distingue, mesmo que de forma indireta, aspectos de 

melhoria da situação de vulnerabilidade, que não se limitam à condições de 

autorização, habilitação ou permissão, principalmente se promovidas por uma 

dinâmica exteriorizada, sem participação dos envolvidos (sujeitos da ação).  

Igualmente é um ideário proveniente das lutas de direitos pela concepção 

ideológica da “ação social” e recorrente nas reivindicações de movimentos sociais 

dos países norte-atlânticos, principalmente a partir dos anos de 1950.  

Estima-se que esta nomenclatura, quando voltada ao estudo da 

transformação social, tem seus primeiros indícios na década de 1970, referenciando 

principalmente os movimentos de alfabetização, o movimento feminista e também 

alguns enfoques da administração de empresas. 

Destacamos que, na esfera dos movimentos de alfabetização e educação 

popular, o educador brasileiro Paulo Freire concebe, em português, uma nova 

atribuição para o termo empowerment. 

Freire considera a natureza da força interior de pessoas, observando a 

superação de suas adversidades cotidianas, distinguindo a perspectiva de um 

movimento que emerge e motiva indivíduos à transformação de suas realidades. Em 

inglês o novo conceito é indicado como perspectiva de empowerment de Paulo 

Freire, não se alterando enquanto nomenclatura. 

Todavia, nota-se que, em suas origens, o termo em inglês converge à 

significados de doação, concessão, transferência de poder, denotando ao 

empowerment atribuições que transformam o sujeito em objeto passivo (Rabone, 

2010:9). 
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Na década de 1980, o termo empowerment começa a ser utilizado também 

pela psicologia comunitária norte americana. Na década de 90, estende-se aos 

movimentos afirmativos dos direitos sociais, mais especificamente em educação 

para saúde, práticas comunitárias e estudo sobre a conquista dos direitos sociais. 

 Admitindo-se que a utilização de conceitos relacionados ao empowerment no 

Brasil e no restante América Latina são relacionados à considerações originárias do 

termo em inglês, a palavra mais próxima no vocabulário da língua portuguesa é 

apoderamento; por sua vez assim definido no dicionário Michaelis: tomar posse de, 

meter-se na posse de, assenhorar-se; deixar-se possuir.  

O termo apoderamento, isoladamente, provoca dúvida. A definição “deixar-se 

possuir”, por exemplo, pode ser interpretada como: permitir ser possuído por algo, 

ocasionando um entendimento impreciso e ao mesmo tempo contraditório se 

comparado aos outros termos apresentados. 

 

“A palavra Empoderamento não consta nos Dicionários da Língua 

Portuguesa. Está sendo utilizada nos meios extensionista e acadêmico 

como tradução do termo em inglês “empowerment” ou do espanhol 

“empoderamiento”, no sentido de dar poder a, fortificar. Paralelamente 

também está sendo utilizada a palavra apoderamento. Adota-se o uso de 

empoderamento por dois motivos principais: pela semelhança com outros 

idiomas e pelo fato da letra “a” ao ser utilizada como prefixo poder 

significar tanto aproximação como afastamento, ao passo que a palavra 

“em” quando utilizada como prefixo admite somente o sentido de 

“movimento para dentro”, “incorporação de”, “provimento de”. (Machado, 

Hegedus, Siveira, 2005:2). 

 



	   16 

Vale destacar que na menção supracitada os autores apontam para duas 

perspectivas conceituais ao termo empoderamento. A primeira, quando se referem à 

tradução de empowerment no sentido de “dar poder a, fortificar”; e a segunda 

quando relacionam o termo a uma noção alusiva ao sentido de “movimento para 

dentro”, “incorporação de”, “provimento de”. 

Percebe-se que o termo empoderamento é um neologismo utilizado como 

adaptação para melhor designar diferentes conceitos dos que até o momento 

apresentados para o empowerment. Sendo assim não é seguro utilizá-lo como 

tradução de empowerment.  

Como apresentado, o empowerment originariamente é relacionado à ideia de 

“poder (power) porque está fortemente tangenciado à perspectiva de mudança de 

poder: ganhar, gastar, diminuir e perder.1” (Page e Czuba, 1999:25 apud Hur, 

2006:524).  

Entretanto, para melhor visualização dos diversos enfoques relacionados às 

diferentes nomenclaturas sobre o fortalecimento social, entendemos ser de extrema 

relevância a compreensão do termo cerne e significante de todas as nomenclaturas 

até o momento mencionadas: a compreensão sobre o “poder”. 

 

1.3  Sobre a Noção do Poder nas Conceituações de Fortalecimento 

Social (Empowerment) 

 

A noção de poder, tradicionalmente, nas perspectivas anglo-saxônicas, tem 

raízes na década de 1920 e era entendido como uma entidade isolada, de soma 

zero, frequentemente obtida à custa dos outros (Kreisberg, 1992).  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 “because empowerment is closely related to changing power: gaining, expending, diminishing, and 
losing.” (Tradução nossa). 
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Ou seja, o poder era concebido como algo passível de ser adquirido ou 

perdido. Por esta compreensão, se alguma pessoa, grupo ou instituição detém o 

poder é porque essa condição foi retirada, concedida ou transferida de outros que a 

detinham. Portanto, considerado como algo limitado, sendo que a única forma de 

conquistá-lo é retirá-lo de algum ator que o detenha.  

Por exemplo, para a transferência de poder político, pode-se considerar 

aumentar a representação política de determinado grupo no congresso nacional, em 

detrimento de outro grupo que terá de ceder cadeiras perdendo poder nas 

assembleias.  

Por uma compreensão relacionada à pirâmide social, ainda pela visão 

tradicional anglo-saxônica, também se concebe o poder enquanto porções acima ou 

abaixo de uma sociedade, visto que também se atribui a noção de subir ou descer 

do poder.  

Vale lembrar, que as mencionadas noções tradicionais de poder enquanto 

condição atribuída à objetos, corpos, espaços e lugares, palavras e gestos, também 

avançam para o espaço da vida cotidiana, incorporando-se ao senso comum, 

expressando-se pelo vocabulário popular; observado, por exemplo, quando 

considera-se uma pessoa poderosa por esta representar prestígio. Ou seja, nesta 

circunstância confere-se a propriedade de poder para uma pessoa. 

Além das noções de poder já mencionadas, o mesmo também é citado como 

preenchimento no sentido de ocupação, como se este fosse um espaço ou lugar.  

Até o momento, citamos compreensões sobre o poder que, em maior ou 

menor condição, se aproximam dos conceitos anglo-saxônicos apresentados. Ou 

seja, compreensões do poder enquanto objeto, lugar, pessoa, considerando-o 

sempre de forma reificada. 
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Nas décadas de 70 e 80, principalmente com influência da psicologia social 

comunitária latina americana e da educação popular, tal concepção norte-atlântica 

passou a ser criticada (ressignificada) e ganhou outras perspectivas. A psicóloga 

social comunitária Maritza Montero (2003:36), por exemplo, compreende as 

abordagens mais tradicionais como interpretações ideologizadas.  

A luz do pensamento crítico da psicologia social latino americana de Martin 

Baró (1989), o poder não é objeto nem lugar inanimado, pois é consoante às 

relações sociais.  

Sendo assim, ao poder atribuem-se noções diferentes, que desconsideram 

perspectivas do mesmo enquanto entidade ou faculdade reificada, que 

exclusivamente impetra-se a qualquer direção. 

 Enquanto embasamento perspectivo estão às noções que consideram poder 

enquanto fenômeno que surge às relações entre atores sociais.  

Circunscreve-se ao passo que indivíduos recorrem à recursos ao interagirem 

socialmente para validar suas intenções. 

Entendem-se como recursos os artifícios e atributos compreendidos enquanto 

instrumentos ou condição de viabilidade a uma realização almejada. Portanto, neste 

sentido, indivíduos que possuem acesso à mais recursos detém maior poder – 

capacidade potencial – para exercer suas vontades no cotidiano.  

Tal concepção é encontrada nos pensamentos do sociólogo Max Weber 

(1964:228) que apresenta o poder enquanto probabilidade de impor a própria 

vontade dentro de uma relação social. De acordo com Weber, poder é uma 

imposição que se pauta pela polaridade das relações.  

Neste sentido, Baró (1984) concebe que o poder se encontra nas relações 

entre atores, dinamizado pela assimetria de recursos. O autor confirma a tese de 
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que o ator social detentor de mais recursos possui maiores condições ao exercício 

de sua vontade sobre o outro. 

Habitualmente, sujeitos empregam tais recursos para estabelecerem sua 

vontade.  

Portanto, é possível compreender as relações interpessoais como resultado 

da comparação entre duas quantidades mensuráveis de recursos e que toda relação 

entre atores é potencialmente uma relação de poder.  

Exemplificando: se o grupo A detém maior conhecimento para execução de 

um empreendimento que um grupo B, considera-se que o grupo A possui mais 

recursos para a realização de seu objetivo e, portanto, maior poder. 

Em outro exemplo, caso duas pessoas estivessem discutindo determinado 

assunto, a pessoa que detivesse maior informação, portanto mais recursos para 

persuasão, teria maior condição de impetrar sua pretensão sobre a outra. 

Um entendimento possível pela linha de raciocínio adotada é que em caso de 

equanimidade de recursos não existe relação e nem troca, portando não se identifica 

poder, já que este somente se manifesta nas relações desiguais. Mas vejamos esta 

afirmação de Baró: 

 

“O Poder é aquele caráter nas relações sociais baseado na posse 

diferencial de recursos que permite a uns realizar seus interesses, 

pessoais ou de classe, e impô-los aos outros” (Baró, 1989:101). 

 

De acordo com o pensamento de Montero (2003:39) a lacuna desta afirmação 

levaria a uma concepção de certa unilateralidade estática ao poder, pelo fato de que 

o ator que possui determinado recurso terá sempre mais poder e sempre impetrará 

sua vontade sobre outros atores e em sua realidade.  



	   20 

A falha da afirmação, como se concluí pelo olhar a autora, está em 

desconsiderar as possíveis mudanças na atribuição de recursos e na capacidade 

dos atores sociais em criar novos recursos. 

Entretanto a relação de poder somente se estabelece quando determinado 

ator disponibiliza-se de recursos para atingir determinado objetivo. Ou seja, a 

relação de poder se confere por ações que desencadeiam uma situação de poder.  

Seguindo o raciocínio anteriormente exposto, tais circunstâncias se 

apresentam pela correspondência assimétrica de recursos dispostos em ação. 

Tendo em vista que sem motivos para diferentes atores atuarem em uma disputa de 

poder, mesmo que exista assimetria de recursos entre atores, não se estabelece 

uma relação de poder.  

Sendo assim, atentamos que para haver uma situação de poder todas as 

partes envolvidas na relação têm de atribuir valor equivalente, convalidando os 

recursos que determinem o exercício do poder em uma ação. Por este raciocínio, se 

entende que recursos são emblemas de representações sociais2, por sua vez 

reconhecidas e desejadas por mais de um ator, de forma que deter tais recursos 

condiciona a influência de um ator sobre o outro, mas não a determina, pois o que 

vai determinar a influência ou não é a utilização dos mesmos.  

O acesso a recursos determina o poder em potencial, pois a real expressão 

do poder se dá na utilização dos recursos disponíveis em uma ação objetiva, 

dispondo ou posicionando o ator em poder no momento da ação.  

Outrossim, significações convertem objetos ou características pessoais em 

recursos mediante ao contexto cultural e situacional da relação. É seguindo este 

raciocínio que adentramos a perspectiva da transformação de diferentes artigos em 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2 “Sabemos que as representações sociais são elementos simbólicos que os homens expressam 
mediante o uso de palavras e de gestos” (Franco, 2004:170). 
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recursos por suas significações. Sendo assim, apresentamos a seguinte 

ponderação: 

 

“Esta definição [de Martin Baró] apresenta um problema: se o poder 

tivesse essa qualidade impositiva unilateral nunca poderia mudar de 

significado, e aspectos de muita significação social como a resistência, a 

contradição e a oposição ficariam de fora da relação.3” (Montero, 2003:39).  

 

A questão apontada por Montero tem como princípio que recursos 

sustentadores das relações podem auferir outros significados ou mesmo perderem 

importância no contexto de uma circunstância de poder, considerando que as 

situações de poder não são inalteráveis.  

Esta noção ecoa às considerações de Weber, quando este faz distinção entre 

autoridade e poder nos termos da legitimidade. 

Igualmente, características ou habilidades pessoais tornam-se recursos 

quando utilizadas para estabelecerem situações de poder. Portanto, isoladamente, 

as mesmas não são consideradas poderes autônomos. 

Neste sentido, eliminamos um possível entendimento de poderes inatos 

(Padilha, 2006). Habilidades podem ser desenvolvidas e, inatas podem ser 

características pessoais. 

Outrossim, atores sociais também são capazes de aprender a utilizar 

determinado instrumento, apropriando-se do mesmo enquanto recurso. Além disso, 

também são capazes de criar recursos para exercer seus desejos e atingir 

determinada intenção.  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
3 “Esta definición [de Martín Baró] presenta un problema: si el poder tuviera esa qualidad impositiva 
unilateral, nunca podría cambiar de signo, y aspectos de tanta significación social como la resistencia, 
la contradicción y la oposición quedarían fuera de la relación.” (Tradução nossa). 
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Conclui-se que recursos não são estáticos e podem se modificar ou serem 

ressignificados pelos atores conforme cada situação. 

Também vale ressaltar que a detenção de mais recursos por determinado ator 

não o torna mais poderoso que outro e sim com maior disponibilidade de agir 

exercendo poder. Podemos imaginar que se determinado ator não sabe utilizar 

certos recursos, este, mesmo os possuindo, não conseguirá exercer poder por esta 

via.  

Pode se perceber um aspecto de capacidade interior das pessoas para 

integrar os recursos disponíveis e criar situações favoráveis no momento da relação 

de poder.  

Consideramos tais reflexões importantes uma vez que autores como Baró e 

Weber geralmente consideram que atores detentores de mais recursos têm maior 

poder sobre outros.  

Todavia, elucidamos que por nossa visão, a composição mais apurada dessa 

perspectiva se vale ao afirmar que um ator social em vantagem assimétrica de 

recursos perante outro, dispõe de maior capacidade de exercício do poder. Portanto, 

estabelecendo-se uma situação de poder, esta seria mais favorável ao ator com 

mais acesso à recursos do que ao outro.  

Enfatizamos que a definição de recursos em uma situação de poder é um 

processo de significação. Que pode ser definido como a projeção de uma imagem, 

conceito ou opinião a algo concreto. Sedimenta-se por um processo de atribuição 

compartilhado que elabora e valida conjuntamente imagens e passa a representar 

determinado significado social. Este, por sua vez é consolidado e difundido na 

realidade daqueles que o compartilham.  
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Considerando que um dos objetivos desta tese é contribuir para o 

desenvolvimento de metodologias de avaliação de projetos sociais em termos da 

conscientização e do fortalecimento social, nos interessa identificar a ocorrência de 

relações de poder que incidem sobre estes aspectos.  

Entendemos o poder enquanto noção originária das relações sociais, ativado 

e dinamizado pela assimetria de recursos entre os participantes da relação. 

Admitimos que atores são hábeis em ressignificar artifícios passíveis de se 

tornarem recursos, admitindo mudanças na ordem da relação de poder. 

À luz da contribuição de Jo Rowlands (1997), torna-se possível a organização 

dos conceitos sobre o poder apresentados até o momento da seguinte forma: 

Para a perspectiva do poder enquanto aspecto reificado, de soma zero, que é 

concedido ou transferido de ator social à outro, ou ainda, que para um ator obter 

mais poder, outro tem que perder ou ter seu poder diminuído, aufere-se o nome de 

“poder sobre”. 

Já pela noção na qual atores atuam empregando seus recursos na exerção 

de poder combinado com compreensão que recursos podem ser modificados, 

aprendidos e potencializados, temos o “poder com”. 

Esta perspectiva é assim classificada por Rowland (1997) porque ao contrário 

do “poder sobre”, o “poder com” considera a potencialização de pessoas e atores 

coletivos, sobretudo com objetivo de incitar características como autoconfiança, 

determinação e capacidade individual de escolha.  

Ressalta-se que por essa classificação emerge uma primeira analogia de 

poder individual e coletivo, convergindo também a uma noção conjugada de poder. 

Outrossim, ainda não estamos concebendo um poder coletivo, fato que 

caracterizaria um aspecto de fortalecimento social. Pois competências individuais 
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associadas podem formar um corpo ou ator coletivo potente, já o fortalecimento 

social se caracterizaria na atuação deste ator coletivo em relação à outros atores 

sociais.  

Para essa questão o autor assinala dois conceitos complementares: 

Agency: refere-se a capacidade de indivíduos em agir independentemente e 

tomarem sua próprias escolhas livremente. 

Structure: termo que abrange as regras e forças sociais, tais como classe, 

religião, gênero, raça, costumes etc. Limita ou influencia as oportunidades que 

determinam as ações individuais. 

 O poder é também classificado em uma condição fronteiriça ao poder coletivo 

e, portanto, ao empowerment, que o autor distingue como o “poder para”. Esta 

nomeação é utilizada para a caracterização de um aspecto com ênfase nas tomadas 

de decisão voltadas às negociações entre diferentes instituições ou estruturas 

sociais. 

Por autoria de Freire, como última classificação, está a noção de “poder 

interior”, que se apresenta pela força interna de atores que se origina pela 

conscientização individual de suas dinâmicas pessoais e sociais, bem como a 

dignidade pessoal  

Entretanto, o conceito de poder também é compreendido como um artifício 

que se potencializa quando compartilhado, na medida em que pode ser constituído 

ou co-construído entre diversos atores sociais. 

Compartilhar o poder é uma definição de processo que ocorre nas relações 

interpessoais, proporcionando maior condição de exercer influência à diversas 

pessoas, caracterizando neste sentido um modo de fortalecimento social.  
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O fortalecimento pode ser concebido como “um processo social 

multidimensional que ajuda pessoas a ter maior controle sobre suas vidas.4” (Page e 

Czuba, 1999:25 apud Hur, 2006:523). 

Agora, retomaremos a discussão sobre o tema fortalecimento social, pois 

munidos da melhor compreensão sobre o poder temos condições mais apuradas 

para a observação das diferentes perspectivas acadêmicas sobre o conceito.  

Correlacionado ao poder, em geral, o fortalecimento social é entendido por 

um sentido semelhante, uma vez que proporciona à grupos, pessoas e comunidades 

maior capacidade para exercerem seus desejos perante as estruturas sociais. 

Expusemos perspectivas do fortalecimento social até o momento, com maior 

destaque para os termos empowerment e empoderamento, correspondendo à sua 

maior incidência na literatura. Agora, amparados pelas noções de poder 

apresentadas, adentraremos à discussões mais especificas sobre as diferentes 

enfoques de fortalecimento social.  

Neste sentido, o estudaremos ao observarmos suas implicações nas 

dimensões sociológica, psicológica, econômica e política; além de seus aspectos 

individuais e coletivos. 

Outrossim, segundo a Jane Parpart (2003), o empowerment é concebido 

como resultado que pode ser aprimorado e avaliado em vista de sua possibilidade 

de ser mensurado a partir de metas previamente estabelecidas.  

Ou seja, seguiremos discutindo diferentes noções do tema utilizando o 

mesmo termo, assim como conduzimos no estudo sobre o poder.  

 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
4 “a multi-dimensional social process that helps people gain control over their lives.” (Tradução nossa). 
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1.4 Empowerment nas distintas disciplinas acadêmicas  

 

A partir das perspectivas de poder e fortalecimento apresentadas até o 

momento, estudaremos como o empowerment ou fortalecimento social é abordado 

pelas diferentes disciplinas, para melhor definirmos o conceito que utilizaremos na 

análise de situações de atores sociais em seu cotidiano. 

 

 

1.4.1 Ciência Política e Sociologia 

 

Historicamente, para os cientistas políticos a preocupação era o processo de 

dar poder ao povo (Angelique, Reischl, & Davidson, 2002; Nelson, 2002).  

Eles eram especialmente interessados na posição social progressista dos 

mais desfavorecidos, incluindo mulheres (Gallway & Bernasek, 2004; Gerges, 2004), 

as minorias étnicas (Weissberg, 1999), e pessoas com deficiência (Kay, 1998).  

O autor Robert Weissberg (1999) criticou um tipo específico de capacitação, 

como uma "mobilização" do movimento social, uma abordagem que poderia ser mal 

interpretado como uma negação à capacitação. No entanto, ao analisar 

cuidadosamente o seu trabalho, pode-se descobrir que ele apresentou o caminho da 

emancipação. Ele escreveu que as pessoas carentes que procuram uma remédio 

para sua pobreza podem ser melhor servidas ao aprender um ofício ou tendo aulas 

de alfabetização e matemática do que organizando uma associação comunitária e 

de mobilização próprios para o controle sobre as burocracias de bem-estar. 

Weissberg (1999) não negou a eficácia do empowerment, ele simplesmente 
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enfatizou o processo de aprendizagem como uma forte forma de capacitação para a 

união e mobilização do processo.  

A crítica do autor também revelou seu pensamento sobre a abordagem 

correta para o processo de capacitação para aprendizagem de habilidades físicas e 

intelectuais, organizando associações de base comunitária, e mobilizando suas 

habilidades para melhorar o status social dos desfavorecidos perante os mais 

favorecidos.  

De-Shalit (2004) também descobriu três etapas o processo de capacitação na 

sua especulação filosófica: o fortalecimento intelectual de capacidades, lidar com as 

dificuldades e problemas cotidianos e se engajar na luta política. 

Sendo assim podemos concluir que o empowerment nas ciências políticas foi 

iniciado pelo fortalecimento físico e de capacidades intelectuais em direção ao 

ganho de poder. 

É possível observar duas noções de poder que denotam o empowerment 

nesta perspectiva sociológica e política. A primeira, mais tradicional, a noção que 

enfatiza o “poder sobre” e a segunda, que potencializa capacidades e habilidades 

pessoais voltadas à potencialização de associações de bases comunitárias, o “poder 

com”. Neste sentido empowerment é entendido como um fenômeno social localizado 

no plano das relações com as instituições mais do que um atributo das coletividades 

ou dos indivíduos. 

Vale também ressaltar que a sociologia e política anglo-saxônica olham para 

as populações menos favorecidas da sociedade pelo conceito de pobreza relativa, já 

os latino-americanos, em geral, utilizam-se do conceito de vulnerabilidade social.  
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“Pobreza relativa tem relação direta com a desigualdade na 

distribuição de renda. É explicitada segundo o padrão de vida vigente na 

sociedade que define como pobres as pessoas situadas na camada inferior 

da distribuição de renda, quando comparadas àquelas melhor 

posicionadas. O conceito de pobreza relativa é descrito como aquela 

situação em que o indivíduo, quando comparado a outros, tem menos de 

algum atributo desejado, seja renda, sejam condições favoráveis de 

emprego ou poder” (Crespo e Gurovitz, 2002:3-4). 

 

Já o autor Gustavo Busso (2001) define o conceito de vulnerabilidade social: 

 

“(...) quando indivíduos, grupos e comunidades que, por sua menor 

dotação de recursos e diversificação de estratégias estão expostos a 

maiores níveis de risco por alterações significativas nos planos sociais, 

políticos e econômicos, afetando suas condições de vida individual, familiar 

e comunitária.” (Busso, 2001:25). 

 

1.4.2 Serviço Social 

  

Empowerment tem sido uma questão crucial no serviço social, e vários 

estudos sobre assunto têm sido relatados nesta área (Chronister & McWhirter, 2003; 

Secret, Rompf, & Ford, 2003), mas os estudos sobre os processos que levam ao 

empowerment são raros.  

Angela P. Cheater (1999) argumenta que tradicionalmente grupos não 

socialmente fortalecidos ganham poder de influência, quando a questão do poder 

está relacionada ao desenvolvimento econômico, na medida em que podem ser 
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capacitados a produzir e comercializar produtos. No entanto, ele não especifica o 

caminho real de empowerment.  

John Friedmann (1992) argumenta que a pobreza não deve ser vista apenas 

em termos materiais e objetivos, mas também como falta de força social, política e 

psicológica.  

O autor descreve o processo de empowerment por duas etapas: primeiro 

mobilizando os pobres e, em seguida, transformando seu poder social em poder 

político ao agirem nesta esfera.  

De acordo com Friedmann, as pessoas em necessidade podem aliviar sua 

pobreza mobilizando-se para a participação política em uma escala mais ampla, e a 

pobreza é vista pelo autor como um enfraquecimento social, político, psicológico. 

É evidente que o serviço social procura capacitar pessoas para se 

organizarem em mobilizações sociais e obterem mais acesso à espaços públicos, 

participando mais politicamente da sociedade. Sendo assim consideramos o “poder 

com” como classificação do poder que embasa o estudo do serviço social sobre 

empowerment. 

 

1.4.3 Educação 

 

No campo da educação, o empowerment foi concebido como um meio de 

libertar pessoas consideradas oprimidas pela sociedade.  

Freire (1973), é considerado um dos fundadores da teoria sobre 

empowerment, apresentou três etapas progressivas desta ação: “conscientização", 

inspiração e libertação.  
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De acordo com Freire, os oprimidos ou desfavorecidos podem “empoderar-se” 

pelo aprendizado sobre a desigualdade social, encorajando os outros, fazendo-os 

sentir-se confiantes sobre atingir a igualdade social, e, finalmente, libertá-los.  

Sua teoria teve importante repercussão nos estudos sobre a mulher e a 

teorização entorno do movimento feminista. Na verdade, as raízes da pedagogia 

feminista se encontram em sua obra sobre a Pedagogia da Libertação (Freire, 1971; 

Weiler, 1991).  

Jane L. Parpart et al. (2003:4) afirmam que "empowerment deve ser 

entendido abrangendo tanto a conscientização individual (poder interior) como a 

capacidade de trabalhar coletivamente, o que pode levar ao poder politizado com os 

outros (poder com), que proporciona o poder que incide em mudanças efetivas.  

Os passos progressivos de empowerment da autora são idênticos aos de 

Freire. "Poder interior" relaciona-se com conscientização; "poder com" é compatível 

com inspiração; e “poder para" está de acordo com libertação. 

É justamente para definir o aspecto do fortalecimento social pela 

conscientização que Freire utilizou-se do neologismo empoderamento, pois desta 

forma não haveria mais dúvidas sobre qual tipo de fortalecimento ele estaria se 

referindo. 

1.4.4 Psicologia Comunitária 

 

A literatura sobre empowerment é mais frequentemente encontrada no campo 

da psicologia comunitária. Por nossa revisão, desde 2000, 12 artigos foram 

publicados na American Journal of Community Psychology. 

Alguns autores descrevem o caminho para o empowerment envolvendo duas 

etapas, a construção de relacionamentos e a construção de comunidades (Rossing 
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& Glowacki-Dudka, 2001). Autores como Gladys Ibanez (Ibanez et al., 2003) 

afirmam que o empowerment se desenvolve a partir do conflito e do apoio social.  

Outros autores descrevem o processo de empowerment envolvendo três 

etapas (Hur, 2006; Banyard & LaPlant, 2002; Goodkind & Foster-Fishman, 2002). A 

primeira promovendo uma relação de poder que encoraje a participação. A segunda 

constrói conexões na comunidade e integra a diversidade. A etapa final promove 

ações coletivas para a construção comunitária e promovendo a participação na 

comunidade.  

Existem pontos comuns nos processos de componentes principais para a 

capacitação no campo da psicologia comunitária.  

O primeiro é que as práticas de empowerment em uma comunidade 

promovem a mudança de uma comunidade diversificada e desorganizada para uma 

comunidade integrada, e a segunda é que a etapa intermediária antes da integração 

da comunidade ou a construção da comunidade é a participação ou envolvimento 

por via de atividades comunitárias. 

Vale mencionar que na literatura de psicologia social comunitária o processo 

de empowerment não tem dado a devida importância à questão da consciência e 

conscientização mesmo tendo havido grande da influencia tanto de Paulo Freire 

quanto de Matin Baró no pensamento da psicologia social latino-americana. 
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1.5 Uma perspectiva Multidimensional do Fortalecimento Social e 

Conscientização  

 

Pelas perspectivas anglo-saxônicas o empowerment é um processo de 

emancipação em que os menos favorecidos estão habilitados a exercer os seus 

direitos, obter acesso aos recursos e participar ativamente no processo de formação 

da sociedade tomando decisões. A maioria das abordagens em todas as disciplinas 

acadêmicas tem este principio em comum sendo, ao mesmo tempo, o principal 

delimitador do conceito de empowerment, mesmo com algumas variações entre as 

disciplinas.  

No entanto, entendemos que esta ausente de todas as abordagens de 

empowerment o foco especifico com respeito à potencialização do individuo em 

grupo, em termos de processos de conscientização tanto cognitivos quanto 

emocionais.  

Ações direcionadas ao fortalecimento, em nossa visão, destinam-se a 

melhoria da autoconfiança e da capacidade dos indivíduos para tornarem-se 

capazes de desenvolver soluções potenciais que enfrentam no seu próprio contexto, 

tanto em situações de grupo e individuais como nos contextos coletivos da 

comunidade ou das instituições.  

Neste sentido, consideraremos distintos planos do processo de 

conscientização, concebendo um enfoque sintetizador entre os diferentes tipos de 

poder apresentados acima e o fenômeno da conscientização, a fim de melhor 

compreender a relação direta entre o fortalecimento social e os processos de 

conscientização individual e coletiva.  
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Sendo assim entendemos que o processo de conscientização pode se 

desenvolver em quarto planos analiticamente distinguíveis: 1) o plano da vida intima 

interpessoal, 2) no plano intra-grupal (relativo às relações grupais das pessoas), 3) 

no plano das relações comunitárias e ações sociais, e 4) no plano institucional, ou 

seja, nas relações com as instituições na sociedade.  

Cada plano sugere conteúdos e processos de conscientização distintos 

porém intercalados na realidade.  

O autor entende que para conscientização acontecer no sentido de formação 

de atores autônomos para agirem em atos próprios, é necessário que haja 

mudanças na consciência e nas emoções dos indivíduos em todos os planos.  

Por exemplo, para mudar comportamentos de submissão característicos de 

posturas políticas assistencialistas, é fundamental ocorrerem mudanças na 

consciência política, tanto nos planos institucionais e comunitários como também 

nos planos grupais e interpessoais.  

Esta condição se afirma uma vez que orientações de submissão pressupõem 

tanto visões de mundo de dominação social, tanto como sentimentos de submissão 

nos planos coletivos e individuais (Sidanius, 2005).  

Por esse motivo entendemos que a abordagem de fortalecimento social 

necessariamente pressupõe um enfoque que privilegia não apenas processos de 

conscientização focados para objetivos institucionais ou comunitários, mas também 

processos que atinjam os indivíduos nos planos íntimos interpessoais e intra-

grupais, assim como ilustrado na Tabela 1, onde se cruzam os planos de 

conscientização com os diferentes tipos de poder. 

 

 



	   34 

Tabela 1: Fortalecimento Social e Conscientização Vistos da Perspectiva 

das Diferentes Disciplinas Acadêmicas.  

 

          
Conscientização 
no plano das 
Relações 
Interpessoais  
 
(PODER INTERIOR)  

Conscientização 
no plano das 
Relações 
Grupais  
 
(PODER INTERIOR)  

Conscientização 
no plano das 
Relações 
Comunitárias  
 
(PODER INTERIOR) 

Conscientização 
no plano das 
Relações 
Institucionais  
 
(PODER INTERIOR) 

        
          
Poder sobre: 
Capacidade de 
Influir ou Coagir 
as Autoridades  

Estudos 
Feministas e 
GLBT; 
Educação; 
Psicologia 
Comunitária 

Estudos 
Feministas e 
GLBT; Serviço 
Social 
;Psicologia 
Comunitária 

Ciência Política; 
Sociologia; 
Serviço Social; 
Psicologia 
Comunitária 

Ciência Política; 
Sociologia; 
Serviço Social; 
Psicologia 
Comunitária 

          
          
Poder para: 
Capacidade de 
promover ações 
coletivas e 
mobilizações 

Estudos 
Feministas e 
GLBT 
;Psicologia 
Comunitária 

Estudos 
Feministas e 
GLBT; Serviço 
Social 
;Psicologia 
Comunitária 

Educação; 
Sociologia; 
Serviço Social; 
Psicologia 
Comunitária 

Ciência Política; 
Educação; 
Sociologia 
;Serviço Social; 
Psicologia 
Comunitária 

          
          
Poder com: 
Capacidade de 
articular pessoas 
e formar redes e 
alianças com 
outros atores  

Estudos 
Feministas e 
GLBT; 
Psicologia 
Comunitária 

Estudos 
Feministas e 
GLBT; 
Psicologia 
Comunitária 

Estudos 
Feministas e 
GLBT; 
Educação; 
Sociologia; 
Serviço Social; 
Psicologia; 
Comunitária 

Estudos 
Feministas e 
Gay; Educação; 
Sociologia; 
Serviço Social 
;Psicologia 
Comunitária 

          
 

 

Adotando uma abordagem multidimensional de fortalecimento, como 

argumentamos acima, este pode ser visto em termos de capacidades individuais 



	   35 

que, somadas, podem ser orientadas em ações coletivas para enfrentar as 

desigualdades que são as causas e as consequências da vulnerabilidade social 

persistente.  

Enquanto parâmetro do nosso estudo, definimos que o fortalecimento social 

enquanto resultado é o atingimento da autonomia social, portanto, para sua 

exploração o demarcaremos como processo.  

Justifica-se esta demarcação pelo fato que o concebemos enquanto 

manifestação originária nas dinâmicas das relações sociais que, definitivamente, não 

são estáticas e exigem uma negociação constante dentro das situações de poder, 

em um movimento no qual os indivíduos buscam superar suas adversidades num 

movimento descontínuo e progressivo em meio à complexidade social controversa, 

pautadas pelas constantes ressignificações simbólicas das relações sociais.  

Enquanto indicador, o fortalecimento social se observa em situações 

cotidianas práticas que conduzem indivíduos às possibilidades de conquistarem 

melhores condições para criar, transformar e conduzir seu cotidiano, 

conscientizando-se dos processos geradores de desigualdades nas suas realidades, 

partindo da relação que estabelecem consigo e com seu ambiente de convívio e 

interação social.  

Para tanto, considerando-se um método de avaliação que pretende aferir a 

eficácia das praticas comunitárias de conscientização é necessário considerar os 

diferentes planos em que se formam os elementos da consciência, bem como as 

emoções e sentimentos correspondentes. 

 Compreendido que a formação da consciência é decorrente das experiências 

individuais e coletivas pelo modo que são significadas em cada plano, concluímos 
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que o processo de conscientização é o principal indicador para aferirmos o 

fortalecimento social.  

Assim sendo, nesta pesquisa utilizaremos a conceituação do poder interior 

enquanto critério para identificar o aspectos de fortalecimento social em nossa 

pesquisa. Portanto o aspecto do fortalecimento social que estudaremos mais se 

aproxima ao concebido por Paulo Freire, sendo assim nos referiremos ao 

fortalecimento social utilizando os termo empoderamento. 
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CAPÍTULO 2  

BASES TEÓRICAS DA INVESTIGAÇÃO 

 

Enquanto principal indicador do fortalecimento social, a conscientização se 

torna um aspecto fundamental a ser considerado nas avaliações da transformação 

efetiva de participantes de projetos sociais e comunitários, pois consideramos que o 

atingimento de um estado autônomo, bem como sua sustentação, é vinculado à 

apropriação cognoscente das experiências vividas nos processos de fortalecimento.  

Considerando que a conscientização indica fortalecimento, podemos concluir 

que ao detectar aspectos mais precisos que evidenciam o desenvolvimento da 

consciência torna-se também possível avaliar o grau de autonomia de um grupo. 

Por este caminho, acreditamos poder contribuir para os processos de 

avaliação de projetos de uma forma mais completa ao integrarmos às metodologias 

de avaliação a perspectiva de avaliação das formas de percepção dos indivíduos 

sobre os aspectos constituintes do cotidiano, com os quais estes interagem, 

produzindo realidades.  

Desta maneira acreditamos poder avançar para melhor analisar o processo 

de conscientização ao integrarmos os aspetos observados à perspectiva dos 

próprios participantes, potencializando os indivíduos nas dinâmicas 

conscientizadoras que experienciam.  

 Contudo, torna-se relevante estudar os elementos que compõem a 

consciência, a fim de analisar as dinâmicas estabelecidas com elementos cotidianos, 

quando implicados no processo de conscientização, além de examinar como 

indivíduos apreendem seus ambientes de relação e produzem realidades 

conscientes, identificando características que elucidem as ritualísticas comunitárias 
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fecundantes dos aspectos determinantes da dinâmica promotora da práxis, que por 

sua vez é geradora da representação da experiência. 

 Em meio a toda essa movimentação de interação, o indivíduo sempre está 

inserido no centro deste processo. Ele é o cerne em consciência de todas as 

dinâmicas criadoras das heterogeneidades plurais, por sua vez, criadoras da 

realidade apreendida.  

Neste sentido, pressupomos que a determinação das realidades se dá na 

interação dos aspectos psicossociais como sentimentos, consciência e memória, 

que auto-interagem criando à relação com aspectos cotidianos como instituições, 

pessoas, normas, condutas sociais, relações interpessoais, espaços de convivência, 

entre outros, conforme a figura a seguir.  

 

Figura 1: Realidades 
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Mais uma vez, enfatizamos que as mencionadas interações têm como parte 

central o indivíduo cognoscente, relacionando-se com todos os aspectos e 

elementos citados, de forma não linear e descompartimentalizada, utilizando, ainda, 

a experiência das interações como aprendizados a serem aproveitados e 

readaptados em futuras situações nos ambientes cotidianos. Esta característica se 

relaciona com aspectos teóricos do estudo sobre o cotidiano, cujas definições serão 

apresentadas na seção a seguir deste capítulo.  

Outrossim, devemos observar o indivíduo como um agente observador no 

cerne de suas realidades, além de sujeito protagonista dos processos que as 

constituem.  

A importância de conhecermos as maneiras quais pessoas conjecturam 

aspectos constituintes de suas realidades também se verifica pela necessidade de 

decifrarmos o quanto indivíduos sentem-se capazes para modificá-las, além dos 

motivos implicados nas decisões de ações dirigidas a tais mudanças. 

Para dispormos com clareza os aspectos psicossociais e elementos do 

cotidiano, a fim de estudarmos suas interações e composições a partir da luz da 

consciência dos indivíduos sob intervenção social, faz se necessário compreender 

como tais aspectos e elementos se apresentam e se dispõem perante as 

perspectivas cotidianas, para então avançarmos à investigação de como se dão os 

aspectos interacionistas produtores de realidades. 

Pressupomos que a identificação de tais aspectos se possibilite por via da 

observação e interpretação das circunstâncias vividas por indivíduos quando 

representam situações do cotidiano no contexto da comunidade.  

Desta forma, para entendemos o espaço onde se forma a consciência, o 

ambiente de conscientização, atribuímos a noção de cotidiano. 
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2.1 Cotidiano 

 

A vida cotidiana se apresenta enquanto espaço aonde pessoas atuam suas 

vidas criadas, co-criadas, impostas e sobrepostas em todos os seus aspectos e 

dimensões, englobando intimidade, privacidade, exposições e compartilhamentos. É 

o campo no qual experiências, opiniões, alternativas e imaginações são manifestas, 

trazendo a tona emoções, sentimentos e paixões, assim como expressões 

intelectuais e inventivas. 

É o espaço de inserção do indivíduo desde seu nascimento. Ambiente 

heterogêneo e dinâmico no qual pessoas se modelam, adaptam e readaptam 

buscando o cumprimento das exigências das relações inseridas nas contradições da 

sociedade. 

Dentro deste universo é relevante ao nosso estudo a análise de seus 

principais aspectos, por ser em suas dinâmicas interacionistas que as realidades são 

produzidas, dispondo o cotidiano enquanto plano de desdobramento dos processos 

de conscientização. 

O estudo a respeito ao cotidiano não é eixo central de nossa pesquisa, 

voltada à contribuição para avaliação de projetos por via da identificação e aferição 

do fortalecimento social e conscientização, porém, faz jus ao nosso destaque por ser 

o plano essencial no qual os processos humanos se desenvolvem, incluindo sua 

criação histórica. Sendo assim, não é objeto de nosso estudo, mas componente 

fundamental para a compressão dos processos de conscientização e fortalecimento 

social. 

Entre os diversos autores que estudam a vida cotidiana concebendo-a 

cientificamente, destacamos as abordagens de Henri Lefebvre, Gyorgy Luckács, 
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Herbert Marcuse, Agnes Heller, Michael de Certeau, entre outros. Outrossim, por 

compreendermos a existência de perspectivas mais aproximadas aos objetivos de 

nossa pesquisa, adotamos o pensamento de Heller para nos referenciarmos a este 

componente de nosso estudo. 

A luz da conceitualização teórica deste fenômeno social pretendemos 

examinar as principais características que o constituem e, por sua vez, dispõem à 

formação da consciência, enquanto medida da dinâmica das práticas vivenciais de 

objetivação do conhecimento, interpondo-se dialeticamente entre abstração e 

mundo, subjetividade e objetividade, ação e estagnação, e origina-se na reflexão 

crítica dos indivíduos implicados nestes processos. Denominando-os de práxis 

conscientizadora, tal caráter dinâmico é o modo de objetivação da consciência se 

apresentando enquanto plataforma para o fortalecimento social voltado à conquista 

da livre atuação individual e coletiva. 

Na conceitualização sobre a vida cotidiana, Heller (2000) caracteriza o 

cotidiano pela multiplicidade de interações dos indivíduos com seu meio social.  

 

 “A vida cotidiana é a vida de todo homem. Todos a vivem, sem 

nenhuma exceção, qualquer que seja o seu posto na divisão do trabalho 

intelectual e físico. Ninguém consegue identificar-se com sua atividade 

humano-genérica a ponto de poder desligar-se inteiramente da 

cotidianidade. E, ao contrário, não há nenhum homem, por mais 

‘insubstancial’ que seja, que viva tão-somente na cotidianidade, embora 

essa o absorva preponderantemente. (Heller, 2000:17).  
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Neste sentido, a autora considera que os homens em sociedade estão 

inseridos em uma vida cotidiana que é a dimensão circunscrita por suas atividades 

na sociedade.  

Por conseguinte, consideramos que no cotidiano os indivíduos vivem 

engendrados em sua singularidade reproduzindo-se rotineiramente por diferentes 

atividades caracterizadas pela heterogeneidade e diversidade da relação homem-

sociedade, bem como as hierarquias que posicionam camadas sociais.  

Outrossim a autora considera que os homens por suas particularidades 

reproduzem em atividades cotidianas o homem singular que por sua vez se expande 

reproduzindo-se a si mesmo em sociedade: 

 

Para reproduzir a sociedade é necessário que os homens 

particulares se reproduzam a si mesmos enquanto homens particulares. A 

vida cotidiana é o conjunto de atividades que caracterizam a reprodução 

dos homens particulares os quais, por sua vez, criam a possibilidade de 

reprodução social (Heller, 1991:19).  

 

Neste sentido, as atividades cotidianas também se estabelecem por via das 

diferentes tarefas rotineiras imprescindíveis para a reprodução social.  

Por essas dinâmicas rotineiras o homem também se torna limitado ao seu 

cotidiano, atuando de forma espontânea, alienada e repetitiva, vinculado ao trabalho 

das atividades produtivas, balizadas pelos valores e dinâmicas do senso comum. O 

homem necessita assimilar instrumentos, costumes e condutas para que se possa 

perfilhar no comum e relacionar-se dentro dos padrões sociais.  
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As atividades rotineiras do cotidiano não proporcionam ao indivíduo uma 

objetivação consciente, já que se caracterizam por uma dinâmica autômata e, neste 

sentido, não incitam qualquer orientação conscientizadora.  

Vale ressaltar que o bom desempenho das atividades reprodutoras dos 

indivíduos no cotidiano pode proporcionar um nível de sucesso na vida cotidiana 

mesmo que eles não estejam percebendo-se conscientes em meio aos processos 

implicados em tais tarefas. Provavelmente, se obtiverem boa performance e 

conquistarem resultados positivos dentro do sistemas produtivos, por exemplo, 

serão reconhecidos e recompensados, caracterizado uma condição de êxito social.  

Entretanto nos interessa identificar as características que compõem o 

cotidiano para elucidarmos de que forma este plano se relaciona com os processos 

de conscientização e fortalecimento que estudamos. 

 

“A vida cotidiana é, em grande medida heterogênea; e isso sob 

vários aspectos, sobretudo no que se refere ao conteúdo e à significação 

ou importância de nossos tipos de atividade. São parte orgânicas da vida 

cotidiana a organização do trabalho e da vida privada, os lazeres e o 

descanso, a atividade social sistematizada, intercâmbio e a purificação.” 

(Heller, 2000:18).  

 

Assim, podemos dizer que diante da heterogeneidade da vida cotidiana o ser 

humano atribui significados aos conteúdos de sua realidade, bem como às suas 

práticas dentro ao cotidiano.  

Por uma leitura de Heller, a autora Gleny Duro Guimarães (2002) apresenta 

as características da vida cotidiana do seguinte modo:  
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(...) “o conjunto de atividades que permitem a reprodução do 

indivíduo podem ser chamadas como as características da vida cotidiana, 

porque dizem respeito às particularidades humanas. Estas características 

expressam a forma como os indivíduos pensam, agem e se relacionam na 

sociedade, assim classificadas: heterogeneidade, hierarquia, repetição, 

economicismo, espontaneísmo, probabilística, entonação, precedente, 

imitação, pragmatismo, analogia, juízos provisórios como preconceito e 

ultrageneralização” (Guimrães 2002:13). 

 

Dentre as características apresentadas por Guimarães, destacamos as 

consideradas mais relevantes aos objetivos de nossa investigação, e assim as 

dispomos segundo nossa compreensão: 

Heterogeneidade: diz respeito à diversidade singular de cada indivíduo, 

diferenciando-os uns dos outros caracterizadamente em sociedade. Perspectiva que 

distingue “o outro” a partir da particularidade de cada ser humano. 

Espontaneismo: ações imediatas, sem direcionamento consciente, implicadas 

na simples reação dos indivíduos.  

Repetição: a partir da introjeção das normas e procedimentos sociais é o 

caráter da ação autômata e alienada.  

Precedente: são ações que se balizam por outras semelhantes já vivenciadas. 

É a reprodução de um comportamento por referência ao aprendido em uma situação 

correspondente.  

Juízo provisório: ocorre quando o aprendizado por situações particulares 

vividas tornam crenças que por sua vez servem de parâmetro ao julgamento para 

situações que podem ser vistas como semelhantes. Também se configuram por 

crenças infundadas e tabus.  
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Ultrageneralização: é a projeção universal pelo aprendizado de uma 

experiência particular: ao ser mordido por um cachorro conclui que todos os 

cachorros irão morder.  

Diante de tais perspectivas torna-se possível uma leitura mais adequada das 

situações aludidas nos processos de interação dos indivíduos no cotidiano. Neste 

sentido, podemos concluir que as características mencionadas traduzem uma 

dimensão limitada, onde indivíduo pouco atua na autoria de sua realidade. 

A exploração da condição criadora e consciente dos indivíduos orientada pelo 

estudo da vida cotidiana se origina da ruptura desta dimensão de contínua 

reprodução, a qual se aufere o nome de não-cotidiano 

O não-cotidiano se define a partir do cotidiano, se dispõe pela transposição 

das atividades da vida cotidiana, partindo do particular ao social. A extrapolação da 

individualidade, ultrapassando os limites da heterogeneidade para o pólo da 

generacidade: 

 

“(...) a vida não-cotidiana se define pela suspensão da 

particularidade da individualidade, que predomina na vida cotidiana, e pela 

elevação à genericidade, a elevação ao humano-genérico. Tal elevação 

supõe a vida cotidiana como ponto de partida, mas requer, 

simultaneamente, a superação da características próprias dessa esfera da 

vida humana que impedem, nesse nível, o desenvolvimento das 

características do não-cotidiano, sem o que ocorre o fenômeno da 

expansão da estrutura das atividades cotidianas para as atividades não-

cotidianas, o que se constitui num fenômeno alienado e alienante (Silva, 

2011:131). 
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 A genericidade pode ser compreendida como a representação do indivíduo 

projetado em sua teia social, onde este se tenciona como parte integrada e orgânica, 

completando-se, interagindo e retroalimentando-se da essência humana criadora e 

expansiva do homem em movimento ao agir conscientemente.  

Em suma, o sujeito limitado ao cotidiano volta-se a atividades de reprodução 

do homem particular, já o sujeito consciente da ação que desenvolve, atuante do 

não-cotidiano, volta-se para reprodução do social enquanto homem-genérico.  

Nesse sentido podemos relacionar a ação do indivíduo em se lançar na 

dimensão do homem-genérico como referência e direção do processo de 

conscientização, considerando esta como exercício consciente à passagem de uma 

condição mais vulnerável e apática a outra mais consciente e apropriada de si.  

No entanto, Guimarães (2002) atenta para a impossibilidade do homem viver 

plenamente na esfera das atividades não-cotidianas.  

Todavia o homem transpassa sua vida entre as distintas condições 

interagindo em meio às duas esferas ao longo de sua vida cotidiana.  

É justamente o estado contínuo do exercício permanente que se dá pela 

tensão entre o cotidiano e o não-cotidiano que proporciona ao homem a condição de 

criar, atuar consciente de suas tarefas, apropriado dos aspectos congruentes das 

duas esferas e, na “genericidade”, se transformar, reproduzindo o gênero humano 

no social.  

Outrossim, o não-cotidiano é o plano da arte, da filosofia e da ciência não 

tecnocrata. É o plano do indivíduo autoral, criador e transformador, lugar da 

coexistência social que se relaciona diretamente à condição autônoma e 

empoderada que buscamos analisar nas atividades interventivas de cunho social.  
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Tendo como atividades do não-cotidiano a filosofia, a arte e a ciência, 

podemos também concluir, por esta etapa discutida, que se a práxis que objetiva o 

conhecimento científico comprova os aspectos das realidades empiricamente e a 

práxis reflexiva de abstração das realidades impostas objetiva a criação artística de 

novas realidades, toda realidade, assim como a consciência que a produz, além de 

não ser estática está em constante desenvolvimento e mutação. 

Também entendemos ser de grande importância enfatizar que o homem 

particular imbuído nas atividades cotidianas auto-objetiva-se em seu atuar cotidiano, 

e, ao refletir sobre suas ações, adapta-se a novos comportamentos e, desta forma, 

tem consciência de sua auto-imagem.  

Assumindo isso, eliminamos qualquer perspectiva que conceba o homem 

singular, mesmo que agindo de forma autômata e alienada de toda sua capacidade 

humana, como não possuindo certo grau de consciência e, por conseguinte, 

percepção de si em sua vida cotidiana. Sendo assim, consideramos que o homem 

particular atua por uma consciência mesmo sendo esta atraída por um senso 

comum. 

No entanto, precisamos compreender de que maneira os indivíduos imersos 

em suas vidas cotidianas determinam suas realidades a partir dos aspectos que os 

constituem enquanto homens singulares e sociais, determinando suas atividades, 

construindo sua história, apropriando-se dos seus processos e constituindo-se em 

sociedade à genericidade humana de forma empoderada e consciente. 

Igualmente, necessitamos estudar como se dão as dinâmicas interacionistas 

criadoras das realidades e de que maneira a consciência se forma em meio a esse 

universo substancial, plural e simbólico. 
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Compreendendo a consciência enquanto interlocutora do movimento de 

interação entre elementos constituidores das realidades dos indivíduos, nos 

valeremos dos pressupostos do interacionismo simbólico para estudar as dinâmicas 

de formação de tais realidades, bem como o modo como estas são apropriadas nos 

processos de conscientização dos sujeitos ao produzirem simbolicamente suas 

realidades.  

 

 

2.2 Interacionismo simbólico, consciência e conscientização 

 

Pela própria indicação terminológica, o interacionismo simbólico considera um 

movimento de intercâmbio de informações entre o indivíduo interlocutor e o 

ambiente cotidiano. 

Nesta interação o indivíduo interlocutor interpreta as informações recebidas, 

produzindo significados configurados aos símbolos relacionados, e correlacionados 

às múltiplas interpretações produtoras da compreensão do mundo, como das 

concepções da realidade.  

Tais interpretações se apresentam em grande medida pela interação dos 

indivíduos com gestos de outras pessoas, de modo que para os interacionistas, os 

indivíduos são concebidos enquanto leitores de gestos (expressões faciais, 

movimentos corporais, ou qualquer movimento que transmita significados) 

expressados por outras pessoas (Turner e Stets, 2005). 

Igualmente, os indivíduos percebem a si mesmos ou tomam consciência de si 

a partir desta relação, uma vez que formam a imagem se si a partir da 
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correspondência com os significados concebidos pelo próprio sujeito, a partir dos 

gestos e comportamentos de diferentes atore sociais ao interagirem com ele. 

A interpretação destes significados é, por sua vez, simbolizada pelo indivíduo 

e tem inicio nos primeiros dias de vida de criança, ao interpretar os gestos de seus 

genitores e familiares.  

De acordo com George H. Mead (1967), uma criança, ao nascer, vai 

construindo seus gestos comportamentais, sua auto-imagem, a partir da 

correspondência com atitudes de seus parentes próximos, e iniciam a significar, por 

exemplo, gestos que correspondam à aprovações e reprovações.  

Esta dinâmica de interação produz um fenômeno chamado pelos 

intencionistas de “role-take”, quando o indivíduo constrói a compreensão de si 

mesmo pela visão que acredita que o outro possui dele. Por esse ponto de vista, o 

indivíduo simboliza todos os gestos e movimentos que a ele transmitem significados, 

objetivando por diferentes pontos de vistas a si, através dos outros, projetando-se 

num universo simbólico em mútua e múltipla interação.  

Nas dinâmicas de interação ou no jogo de papeis, os indivíduos não somente 

interpretam os outros atores enquanto objetos analisando, arquitetando seus 

comportamento-resposta-simbolizados, mas também, percebendo a si mesmos 

como objetos. 

Existem duas importantes elucidações à nossa investigação a partir dos 

pressupostos teóricos do interacionismo simbólico: 

A primeira é que o Self pode ser objeto dele mesmo, sendo, ao mesmo 

tempo, também sujeito dele mesmo, constituindo-se desta forma tanto enquanto 

objeto quanto sujeito para ele mesmo. 
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A segunda é que compreenderemos o Self enquanto componente ativo da 

consciência e, neste sentido: “É assumido que a consciência de alguma maneira tem 

a capacidade de ser um objeto dela mesma.5” (Mead, 1967:137). 

A condição dinâmica do individuo em considerar-se enquanto objeto, 

concebendo-se pela imagem forjada à expectativa que o social exige, caracteriza a 

matriz do movimento intercambiável para todas as interações sociais que configuram 

sua auto-imagem. 

 Neste sentido, indivíduos em uma interação percebem como a situação está 

disposta, avaliando as prováveis ações dos outros com os quais está interagindo, 

comparando a si mesmo, por um caráter de negociação, interpretando e ponderando 

a situação disposta pelo ponto de vista dos outros, para então agir mediado pela 

negociação dos valores dentro ao jogo de papéis.  

Pela capacidade do individuo perceber a si mesmo no jogo de papéis 

identificam-se atuações de controle social por três diferentes perspectivas. 

No campo da relação interpessoal, indivíduos atuam no jogo de papéis 

antecipando-se ao comportamento do outro, comparando-se, ajustando a si mesmos 

de modo a melhor regularem-se à situação, assegurando deste modo, um 

desempenho adequado ao ponto de vista do outro.  

Por uma perspectiva relacionada ao seu grupo de convivência, o indivíduo se 

percebe enquanto objeto de negociação e ajusta seu comportamento, mantendo-se 

seguro para se inserir adequadamente nos scripts pautados pelas normas culturais, 

apropriando-se do marco-regulador moral para realizar suas ponderações de 

comportamento no meio grupal.  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
5 “It was assumed that consciousness in some way carried this capacity of being as object to itself”. 
(Tradução nossa).  
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Na perspectiva social, com a capacidade de se auto-perceberem, as pessoas 

podem ver-se como objetos em relação a outro mais remoto ou generalizado, 

que não está necessariamente presente na situação, ao preponderar suas 

esquematizações em uma perspectiva mais ampla, projetando-se para a relação dos 

grandes grupos ou comunidades.  

Este ponto de vista concebe que cada pessoa pode regular seus 

comportamentos em referência às estruturas culturais e sociais amplificadas como 

um todo. 

Essa condição na qual os indivíduos vêem a si como objetos em relação ao 

ponto de vista dos outros por uma perspectiva amplificada, quando projetada à uma 

perspectiva grupal, comunitária e social, é denominada por Mead (1967) de outro 

generalizado ou ainda, diagrama organizado de atitudes comuns.  

Tal perspectiva se diferencia pela forma a qual se dá a auto-objetivação, 

podendo ser em relação a uma pessoa conhecida ou grupo específico ou em 

relação a um grupo amplificado, genericamente comum (vista por um senso comum 

de normas, crenças e valores) da sociedade.  

De acordo com Mead (1967), quando um indivíduo encontra outra pessoa na 

rua e a reconhece, ao entrar na dinâmica de role-taking se auto-percebe pelas 

características e comportamentos apresentados pelo outro na situação, avaliando, 

antecipando-se às ações do outro e negociando consigo uma ação adequada. No 

entanto, se falha em reconhecê-la, sua reação perante esta será a mesma que para 

qualquer outra pessoa desconhecida, como se ela fosse um outro qualquer 

pertencente àquela cultura, um outro generalizado. Pois tal pessoa representa 

apenas “um outro” como “muitos outros” deste lugar em comum e sócio-

culturalmente também comum.  
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“O outro Generalizado é, em essência, a cultura de uma situação 

(valores, crenças, normas) que proporciona um arcabouço ou perspectiva 

para ponderar o Self. É como indivíduos, interagindo com esse outro 

generalizado, que ajustam sua conduta à luz deste arcabouço cultural.6” 

(Turner H. e Stets E., 2005:103) 

 

Por estas dinâmicas apresentadas, o indivíduo se objetiva pelo olhar externo, 

avaliando e negociando uma ação adequada. 

Ao dinamismo desta relação, significam-se ações como objetos de interação e 

interpretação que provocam novas negociações, significações e respostas possíveis 

ao ambiente. Desta maneira, o Indivíduo vai se desenvolvendo concebendo-se em 

meio a uma realidade simbólica. 

Entretanto, o aspecto do indivíduo interlocutor de tal dinamismo interacionista 

é o Self que, como já mencionamos, também se apresenta enquanto parte 

fundamental da consciência, como especificaremos mais adiante, enquanto 

autoconsciência. 

 Para melhor compreendermos tal dinâmica, é necessário adentrar na 

concepção de Mead com respeito ao Self. Para o autor a essência do Self é 

cognitiva: 

 

“(...) se situa em uma interação internalizada de gestos quais 

constituem o pensar, ou nos termos que o pensamento ou a reflexão 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
6 “The generalized other is, in essence, the culture of a situation (values, beliefs, norms) that provides 
a framework or perspective for evaluating self. As individuals role-take with this generalized other, 
they adjust their conduct in light of broader cultural frameworks”. (Tradução nossa).  
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resultam. É, portanto, origem e fundamentos do Self, que como as do 

pensamento, são sociais” (Mead,1967:173).  

 

Portanto, autor aborda o Self por uma perspectiva interacionista, onde o Self 

se constitui a partir do social.  

Essa mencionada interação por gestos se dispõe em duas fases, por sua vez 

caracterizadas pelos aspectos Eu e Mim que, segundo Mead, integradamente, 

estabelecem o Self. 

O aspecto Eu conduz o impulso essencial de agir e se expressa pela 

correspondência imediata à todos os significados apreendidos do social, fazendo-se 

presente em toda e qualquer ação do indivíduo. 

O autor expõe que a manifestação da fase Eu do Self não pode ser percebida 

no momento de sua atuação, pois sua ação é impensada. Esta pode ter referência 

ao agir nas estruturas de crenças e valores que constituem o Self, mas não se 

regula por esses ao se manifestar.  

 

“O Eu é a tendência impulsiva do indivíduo. Ele é o aspecto inicial, 

espontâneo e desorganizado da experiência humana. Logo, ele representa 

as tendências não direcionadas do indivíduo” (Meltzer, 1972:10 apud 

Haguette, 2003:30). 

 

 O Eu é a resposta imediata do Self para a o meio social, manifesta-se no 

momento presente da experiência, nunca antes nem depois, mesmo que sua 

estrutura de resposta se constitua pelas experiências apreendidas pelo indivíduo no 

passado. 
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A atuação do EU não pode ser percebida e, portanto, regulada no momento 

de sua manifestação que, por sua vez, preenche toda e qualquer ação do indivíduo. 

A manifestação dá o tom de uma ação. Mesmo que um jogador de futebol esteja 

acostumado e treinado a realizar cobranças de faltas, o resultado de uma cobrança 

em uma partida somente será conhecido no ato da ação. O bom ou mau 

desempenho da cobrança será resultado da atuação do aspecto Eu naquele 

momento, o qual nem o indivíduo nem ninguém sabem qual será o resultado.  

Quando o sujeito responde espontaneamente a uma ação de quaisquer de 

seus meios está atuando de forma presente, mobilizado e sustentado na ação do 

ato. 

Segundo Mead, a fase Eu do Self somente pode ser por nós percebida em 

memória, quando refletimos após a ocorrência de uma ação. Daí pode-se avaliar 

como se deu um comportamento e as características implicadas em todos os 

momentos.  

É quando nos surpreendemos pela reação que tivemos em determinada 

situação, não nos reconhecemos pelos atos avaliados, pois foram atuados pelo Eu 

que não corresponde à imagem que fazemos de nós mesmo, forjada pelos aspectos 

sociais e cotidianos como a moral.  

Entretanto, esta condição de observar o passado de forma reflexiva, trazendo 

experiências e produzindo memórias e imagens, se caracterizam pelo aspecto Mim. 

O Mim é o aspecto prático do Self, relacionado com a mente objetiva que 

determina a atuação pela qual o sujeito se concebe e se percebe em relação ao 

conjunto de significados oriundos do meio social ou ambiente cotidiano, em outras 

palavras: é o caráter do indivíduo que determina ações práticas, lógicas e assertivas 

em seu meio de atuação.  
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O aspecto Mim é a fase do Self que atua regulando-se pela organização de 

respostas do coletivo que se pautam nas normas e valores sociais, buscando 

sempre adequar o sujeito ao dinamismo desta correspondência. 

O Eu responde ao social promovendo a iniciativa da tarefa, no entanto, a sua 

execução se dá pela fase Mim. 

Segundo Mead (1967) O Eu é a resposta orgânica para as atitudes dos 

outros, já o Mim é a organização do “set” de atitudes assimilada do outro, seja este 

individual, coletivo ou generalizado. O Mim se constitui na e pela correspondência 

organizada às atitudes dos outros. 

 

O Mim representa o outro incorporado ao indivíduo. Logo ele 

compreende o conjunto organizado de atitudes e definições, 

compreensões e expectativas - ou simplesmente sentidos - comuns ao 

grupo. Em qualquer situação o Mim compreende o outro generalizado e, 

raramente, um outro particular” (Meltzer, 1972:10 apud Haguette, 2003:30). 

 

Sendo assim, em uma situação, diante do set de atitudes organizadas que 

constituem o Mim, este se relaciona com o aspecto Eu, promovendo a tonalidade da 

resposta-base da ação.  

Mead considera que a consciência se forma a partir do social em interação 

com o Self. 

Nesse sentido podemos compreender, com respeito a esse pensamento, que 

a consciência necessita do Self para se formar. Portanto, a experiência do Self gera 

a cognição que propicia a consciência sendo, por conseguinte, uma consciência 

cognoscente que existe a partir do aprendizado do Self na relação com o coletivo, 

pelas interações das fases Eu e Mim do Self, concebendo-se enquanto consciência 
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do Self ou autoconsciência. Origina-se pela capacidade do indivíduo em auto-

perceber-se em sua relação com o cotidiano.  

Vale ressaltar que a única consciência possível para Mead é a consciência 

formada pela interação com o Self, sendo toda consciência uma autoconsciência.  

Portanto, a consciência para se formar necessita da interação do Self com o 

meio social. Igualmente, precisa de um outro para se relacionar, atuar e se 

conceber. 

A consciência não existe independentemente, pois para existir depende de 

um outro fator diferente dela mesma que se relacione: um “para”. A consciência 

busca uma interação, sendo, desta forma, sempre consciência de algo. O Ser da 

consciência é a consciência de Ser. De acordo com Jean-Paul Sartre:  

 

"(...) a condição necessária e suficiente para que a consciência 

cognoscente seja conhecimento de seu objeto é que seja consciência de si 

(...).” (Sartre, 1997:23).  

 

De forma geral, pelo enfoque interacionista, podemos entender consciência 

como a capacidade de percepção da integralidade que conglomera a teia simbólica 

produzida pelo indivíduo a partir da sua experiência de significação do cotidiano. 

Consciência é também o conhecimento concebido genuinamente, aprendido e 

apropriado a partir da experiência do Self com o mundo. Conhecimento este que 

serve de recurso para uma atuação mais independente do indivíduo no mundo, 

integrando o processo de construção do conhecer legítimo com a atuação 

emporerada.  



	   57 

A experimentação da realidade é elaborada pelo Self, tornando todo 

conhecimento interativo parte de sua consciência, formando o ambiente de sua 

realidade de atuação. 

Retomamos aqui a experiência da criança ao nascer que inicia pela relação 

com o social, a partir de sua consciência que nesta fase é apenas o que sente de 

seu corpo. 

A resposta imediata da criança para ocorrências com respeito a ela mesma é 

aprendida por via de seus pais, que num primeiro momento compõem o coletivo e o 

social dela. 

Até que a consciência se desenvolva pelo processo de interação com o 

social, a criança vivencia meramente seu corpo físico (sentimentos e sensações) 

enquanto componente imediato de seu ambiente. Ou seja, a percepção de uma 

criança, e praticamente tudo que ela conhece, se limita às percepções de seu corpo 

e de suas emoções primárias (medo, angústia, raiva, entre outros).  

Ou seja, a criança, quando ainda não objetivou sua autoimagem, tampouco 

sua consciência, corresponde ao social por suas emoções, (o Self nesta fase de 

vida) que são as únicas características correspondentes para a interlocução do 

indivíduo com seu meio ambiente. 

Paulatinamente, em seu desenvolvimento, o indivíduo vai interagindo com o 

seu meio e formando sua consciência.  

Neste sentido, a criança ao se relacionar com o mundo, quando não recebe o 

alimento que deseja, por exemplo, e sente raiva, inicia a conscientizar-se de si, ao 

perceber suas emoções. Obviamente essa reflexão somente será possível ao 

indivíduo pelo aspecto Mim com o amadurecimento de sua reflexão racional e 

significação.  
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Portanto, quando nascemos, a primeira percepção que temos de nós mesmos 

é que possuímos emoções e, ao nos percebermos enquanto emoções, atuamos 

intensamente por elas. 

Enquanto bebê, como mencionado, a únicas referencias do Self são a 

percepção do corpo físico e a sensações, que, partindo da objetivação que se dá 

pela dinâmica interacionista, na qual o indivíduo forma sua autoimagem através do 

social, objetiva em si a consciência, concebendo-a enquanto parte integrante dos 

processos psicossociais do sujeito. O despertar de emoções e sentimentos nas 

experiências com as adjacentes reflexões racionais, geram significações das 

situações vivenciadas. 

Neste sentido, como primeira referência do Self, as emoções sempre estão 

presentes atuando na experiência de interação do indivíduo consigo mesmo e, 

assim, iniciando a objetivação de sua consciência por um auto-olhar, propiciando a 

reflexão, conforme a figura abaixo.  
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Figura 2 – autoconcepção (objetivação) interacionista: 

 

Desta forma, o Self objetiva e significa suas emoções, sentimentos e 

consciência, circunscrevendo-os como referência individual do sujeito que se 

relaciona com os aspectos do cotidiano, os quais também são circunscritos e 

simbolizados.  

Sendo assim, pessoas interpretam símbolos, motivando ações, que por sua 

vez constroem comportamentos e sugerem novas interpretações, permitindo um 

movimento de construção contínua de ações-resposta.  

Contudo, entendemos como conscientização o processo de geração e 

apropriação do conhecimento que o indivíduo apreende de suas experiências de 

identificação, significação e objetivação, ao passo que constrói suas realidades 

simbólicas, caracterizando sua capacidade de desenvolver a consciência 

cognoscente por via da dinâmica interacionista entre o Self e o social.  

A interação simbólica não implica que o indivíduo se relacione simplesmente 

com determinada ação ou estímulo por seu caráter aparente, mas pelo impulso mais 



	   60 

profundo, uma vez que o sujeito constrói sua resposta ao significar a “intenção 

provocadora” da ação aparente.  

Sendo assim, enfatizamos que as respostas se alicerçam por emoções de 

base que integram as correspondências interacionistas e, no decorrer do 

desenvolvimento do indivíduo, independente das concepções simbólicas de 

formação da realidade e de seus aspectos psicossociais, sempre estarão 

transversalmente implicadas nas suas ações.  

 

2.3 Emoções e Sentimentos 

 

Primordialmente, pelo enfoque interacionista simbólico, não se dá grande 

ênfase às emoções, no entanto, esta perspectiva não é inteiramente 

desconsiderada. 

Entretanto, compreendemos que as emoções são fundamentais dentro do 

processo de conscientização do indivíduo, sendo, ao mesmo tempo, apropriação 

indispensável aos sujeitos no processo de empoderamento. Quanto melhor as 

pessoas compreendem seus aspectos emocionais, mais conscientes das nuanças 

que provocam em suas realidades se tornam e, desta forma, também mais 

conhecedoras de si e das influências emotivas no coletivo. Uma vez que se 

apropriam dos aspectos psicossociais emocionais, potencializam suas ações 

atuando de forma mais consciente, na medida em que consideram as implicações 

afetivas nos grupos que convivem em sua realidade cotidiana. 

Outrossim, pela abordagem interacionista simbólica, Jonathan H. Turner e 

Jan E. Stets, (2005), entendem que o estudo das emoções, em grande medida, se 

referenciava às perspectivas biológicas deste aspecto, compreendendo que 
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alterações fisiológicas promoveriam nos atores respostas emocionais em suas 

ações (Ward e Throop, 1992 apud Turner H. e Stets, 2005). 

Mead (1962) compreendia que expressões gestuais funcionavam como 

estímulo aos demais atores em uma determinada situação. Para o autor pessoas 

evidenciam comportamentos emocionais assim como evidenciam os 

comportamentos significantes.  

No entanto Mead aponta para uma lacuna nas expressões emocionais que, 

em grande medida, mesmo tendo um significado particular ao indivíduo, não contêm 

a intencionalidade de significados objetivamente compartilhados que, por outro lado, 

comportamentos intencionais de significação voltados ao social (específico ou 

generalizado) produzem (Ward e Throop, 1992 apud Turner H. e Stets, 2005). 

A expressão de um comportamento emocional por um indivíduo pode apenas 

ser uma manifestação particular de algo que ele esteja sentido, não sendo um 

estímulo significante direcionado a uma correspondência para uma pessoa ou um 

grupo. Pela compreensão de Mead (1962), um gesto de origem emocional, por não 

ser intencionalmente direcionado, pode promover apenas respostas difusas, não 

acarretando em uma interação de significado direto. Ao chacoalhar as mãos, por 

sentir raiva, uma pessoa, mesmo constituindo e significando para si este sentimento, 

não o está intencionalmente simbolizando, por seus gestos, uma ação significante 

direcionada a uma pessoa ou grupo. Pode estar simplesmente manifestando um 

desprendimento emocional ou desabafo, sem direcionamento específico. No 

entanto, ao mesmo tempo, sua gesticulação pode incitar respostas também 

particulares de outras pessoas por via de comportamentos como desculpas, aversão 

ou declive, entre outros.  
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Sendo assim, estas manifestações emocionais para Mead (1962) 

caracterizam comportamentos particulares, não intencionalmente dirigidas ao social.  

Ou seja, estímulos originários de particularidades do sujeito evocam 

manifestações também particulares, de forma difusa, não contendo significados 

intencionalmente direcionados para uma ou mais pessoas em específico.  

No entanto Mead (1938), mesmo promovendo um arcabouço convidativo para 

o estudo das emoções, não discorrerá sua investigação interacionista com ênfase 

neste aspecto. 

Contudo, Charles Horton Cooley, contemporâneo de Mead e um dos 

principais autores do interacionismo simbólico, apresenta a noção de dinâmica 

interacionista denominada “Looking Glass Self” ou espelhamento do Self, 

distinguindo seu ponto de vista interacionista. 

A perspectiva de Cooley (1964) se baseia pela imagem que o indivíduo faz de 

si mesmo ao se perceber pelo olhar dos outros, entretanto, distingue-se da já 

estudada noção, concebendo os comportamentos dos indivíduos por uma atuação 

de auto-significação refletida nos outros, a qual o indivíduo projeta sua imagem 

sobre os demais atores da situação e interage a partir desta. 

Ou seja, pessoas interpretam as expressões dos outros como sendo elas 

mesmas por um tipo de reflexo ou representação delas mesmas nos outros.  

Na dinâmica propriamente dita, os sujeitos implicitamente interagem com 

outras pessoas como se fossem eles próprios, falando para si mesmos.  

No entanto, o espelhamento não se direciona somente a uma pessoa em 

específico, mas também a um outro coletivo, por uma noção bastante aproximada 

ao “Outro Generalizado” de Mead, Cooley (1992) apresenta uma perspectiva de 

Consciência Pública.  
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“Há, então, pelo menos três aspectos da consciência qual podemos 

distinguir: a autoconsciência, ou o que eu penso sobre mim mesmo; 

a consciência social (em sua dimensão individual), ou o que eu penso na 

visão doutras pessoas; e a consciência pública, ou uma antecipação 

coletiva do que pode acontecer, organizados em grupos de 

comunicação. E todas as três compõem um todo integrado.7” (Cooley, 

1992:12).  

 

Elucidamos que “grupos de comunicação” tem o sentido da mútua 

transmissão e recepção de significados dinamizados por atores sociais, que se 

dispõem, no caso específico do enfoque “Consciência Pública”, por uma expectativa 

do grupo social com relação à comportamentos que devem acontecer em 

determinado espaço público. É por esta razão que o autor utiliza-se do termo 

antecipação, “foregoing”, para a caracterização da noção de consciência pública. 

A principal diferença que destacamos da teoria de Cooley, é a inclusão das 

emoções no processo interacionista. De acordo com o autor o indivíduo vê sua 

imagem no espelho, por sua vez também concebida à negociação com o olhar do 

social e ressalta que o Self se dinamiza por duas emoções: o orgulho e a vergonha. 

 

“A idéia de Self deste tipo parece ter três elementos principais: a 

imaginação de nossa aparência na outra pessoa; a imaginação do 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
7 There are, then, at least three aspects of consciousness which we may usefully distinguish: self-
consciousness, or what I think of myself; social consciousness (in its individual aspect), or what I think 
of other people; and public consciousness, or a collective view of the foregoing as organized in a 
communicating group. And all three are phases of a single whole. (Tradução nossa). 
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julgamento desta aparência e algum tipo de auto-sentimento, tal como 

orgulho ou mortificação.8” (Cooley, 1964:184).  

 

Por esta concepção de Cooley, tais emoções estão implicadas na negociação 

realizada pelo Self na medida em que irão regular as atuações dos indivíduos e por 

uma perspectiva mais ampliada o controle social.  

Neste sentido Cooley compreende que a interação do controle social é 

mediada pelos aspectos emocionais positivos (orgulho e satisfação) e negativos 

(vergonha e medo) nas fases de negociação do Self com o social.  

O fenômeno do controle social se apresenta mediado pelas emoções na 

medida em que dinâmicas emocionais são significadas na interação social.  

No entanto uma dinâmica de controle emocional pela significação das 

emoções requer uma concepção simbólica mais específica para uma fluidez 

comunicativa entre atores sociais. 

É neste sentido que a pesquisadora Susan Shot (1979) compreende que as 

emoções socialmente concebidas originam-se por um processo em duas fases 

distintas. A primeira surge nos processos fisiológicos que provocam as emoções a 

serem percebidas pelo sujeito; e a segunda se apresenta pela “rotulação” ou 

significação das emoções apreendidas.  

No entanto, pelo entendimento de que as emoções são percebidas de forma 

não específica ou difusa, por serem singulares a cada sujeito, a comunicação 

objetiva dos aspectos emocionais requer uma significação socialmente inteligível, 

criada das experiências sociais e que tenham simbolização socialmente 

reconhecida, ponderadas e batizadas à luz das crenças e valores da cultura local. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
8 "A self-idea of this sort seems to have three principal elements: the imagination of our appearance to 
the other person; the imagination of his judgment of that appearance, and some sort of self-feeling, 
such as pride or mortification”. (Tradução nossa). 
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Distinguiremos as significações atribuídas às emoções de sentimentos, ou 

seja, as emoções significadas enquanto sentimentos tornam-se objeto mediador 

(comunicador) na interação social, sendo estes, por sua vez, nomeados e 

renomeados pelo repertório do linguajar cultural de cada sociedade. 

 

 

Figura 3 - Emoção e Sentimento. 

 

 

 

Conforme demonstrado na imagem acima, emoções se manifestam a partir 

de uma significação singular e os sentimentos por uma concepção simbólica social.  

Por este raciocínio uma pessoa ao sentir amor pode o compartilhar 

significando-o por gestos entendidos socialmente como carinho.  

Por via desta compreensão, contribuímos para a noção de comportamentos 

emocionais, concebidos por Mead (1964), integrando a perspectiva de emoções 

intencionalmente direcionadas ao social enquanto sentimentos.  

Ou seja, a simbolização emocional é um processo de significação que 

demonstra as emoções dispondo-se não somente por gesticulações de significados 

difusos, mas também por significados intencionalmente dirigidos.  
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Outrossim, retomando o pensamento de Shott (1979), a noção de controle 

social se apresenta pela constituição de normas afetivas com a função de encorajar 

[orgulho (positivo)] ou desencorajar [vergonha (negativo)] a expressão de 

determinadas emoções. Esta condição força pessoas a uma auto-negociação 

emocional, de modo que moderem as emoções inapropriadas, configurando uma 

normatização de emoções adequadas.  

Neste sentido, emoções enquanto mediadoras do controle social estão 

arraigadas, na perspectiva individual, ao medo da exclusão e ao contentamento da 

aprovação. 

A integração das múltiplas interações que partem das antecipações 

comportamentais atravessa o real pelas emoções e constrói o cotidiano por uma 

estrutura entrelaçada de expectativas. 

Tais expectativas geram a base da regulamentação afetiva que configura os 

espaços sociais. Neste sentido, criam cenários a partir da “Consciência Geral” 

requerente das condutas cotidianas. 

Vale ressaltar que cenários para nós são constituídos no processo de 

interação significante (interação, tensão, negociação emotiva e simbolização) dos 

indivíduos com a expectativa comportamental das exigências cotidianas. São 

ambientes simbólicos contextualmente configurados. Elimina-se, portanto, em nosso 

estudo, a compreensão de um cenário convencional formado de objetos tangíveis 

como mesas, armários, divisórias, paredes ou ainda arbustos, montanhas e 

paisagens.  

Sendo assim, entende-se por cenários os campos psicossociais criados sob a 

perspectiva plural das tensões e contradições interacionistas. Assim, pessoas 



	   67 

podem expressar comportamentos que caracterizam felicidade em uma celebração, 

assim como tristeza em um funeral.  

Por este caminho, em termos coletivos as pessoas vão normatizando 

comportamentos emocionais e configurando a regulamentação das condutas de 

expressões emotivas, constituindo uma tradição de comportamentos adequados. 

 Sendo assim, os indivíduos vão concebendo sua autoimagem, adaptando-se 

aos contextos sociais nos quais estão inseridos, adequando os comportamentos às 

imagens que fazem de si pela expectativa ou exigências de cada espaço em sua 

vida cotidiana. 

No entanto, gostaríamos de ressaltar que, na adaptação das autoimagens, 

surge um componente observado pela maneira qual o indivíduo almeja ser visto, 

compreendendo todas as multi-significações simbólicas que uma imagem em 

questão pode representar às expectativas exteriores. Outrossim, podemos dizer que 

o sujeito ao conceber suas autoimagens adaptadas também se constrói por um Eu 

idealizado.  

Vale ressaltar que as auto-imagens concebidas pelo sujeito não são estáticas, 

são adaptadas e readaptadas na negociação com os cenários em distintas ocasiões, 

possibilitando que uma pessoa se comporte diferentemente no mesmo espaço 

social, em momentos diferentes. Portanto os mesmos cenários admitem situações 

ou cenas distintas por momentos diversos.  

Neste sentido, o indivíduo organiza seus comportamentos e atitudes, agindo 

de forma direcionada ao equilíbrio das diversas negociações que formam e cultivam 

a disposição de seus comportamentos.  

Outrossim, o mesmo indivíduo apreende, em suas experiências, os tipos de 

condutas que melhor competem serem aplicadas e replicadas, mesmo que 
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adaptadas, para situações semelhantes do cotidiano, imprimindo uma 

caracterização de comportamentos reproduzidos para públicos específicos em 

situações já distinguidas.  

Entendemos que tais organizações (framework) de comportamentos voltados 

à impressão da autoimagem almejada, mediatizada pelas convenções normativas do 

ambiente cotidiano, o autor Erving Goffman nomeia de papéis sociais: 

 

“Quando um indivíduo desempenha um papel, implicitamente 

solicita seus observadores que levem a sério a impressão sustentada 

perante eles. Pede-lhes para acreditarem que o personagem que veem no 

momento possui os atributos que aparenta possuir, que o papel que 

representa terá as consequências implicitamente pretendidas por ele e 

que, de um modo geral, as coisas são o que parecem ser” (Goffman, 

1985:25). 

 

Por esta noção, na perspectiva do indivíduo, as pessoas buscam com o 

público interagente a confiabilidade das imagens que estão apresentando, de modo 

a consolidarem tal caricatura representativa no ambiente social em questão.  

Nesse sentido pode-se compreender, pelo pensamento de Goffman, que 

todas as ações de correspondência ao social que tipificam padrões comportamentais 

e caracterizam a repetição dos mesmos roteiros ou scripts individuais configuram os 

papéis sociais.  

No entanto, as representações por via de tais autoimagens prescritas, junto a 

busca do indivíduo de mantê-las verídicas perante seu público de interação, faz com 

que, em grande medida, indivíduos caracterizem-se por essas máscaras sociais e 

não somente representem-se por elas, levando a tamanha identificação e 
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assimilação das caracterizações imagéticas que iniciam, propriamente a incorporá-

las; as assumindo e as confundindo com o Self. Pela legitimidade das 

representações mais adequadas às suas finalidades no cenário social, os indivíduos 

difundem-se nas imagens projetadas, aproximando e, de certa forma, fundindo-se 

seu às próprias imagens autoconcebidas.  

Vale ressaltar que entendemos pelo pensamento de Goffman que as pessoas 

representam-se por auto-imagens ou papéis, ocultando, muitas vezes suas 

verdadeiras intenções ou quem de fato são por de trás das máscaras.  

Individualmente ou em grupo, pessoas expressam simbolicamente as 

situações vivenciadas em seus contextos cotidianos. Consciente ou 

inconscientemente procuram sempre validar as significações manifestas para que 

sejam confiadas e aceitas pelas pessoas que integram seus meios de convivência, 

mesmo que as representações exibidas sejam apenas disfarces. Trata-se de uma 

necessidade do indivíduo, de aceitação e inserção social, motivadas por emoções 

de orgulho e vergonha, regulada pelos códigos afetivos da cultura local.  

Nesta perspectiva, os gestos e falas muitas vezes não expressam o 

sentimento fiel do sujeito em uma ação e, em grande medida, configuram a 

representação social adequada, onde o sujeito codifica sua emoção para o coletivo 

num gesto de significação confiável. Por esta compreensão  

 

...uma “performance” bem sucedida depende da habilidade de 

convencer os outros de que a representação é verdadeira, com todas as 

ambiguidades que a noção de verdade estética implica.9 (Alexander, 

2004:529-530). 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
9 Successful performance depends on the ability to convince others that one's performance is true, 
with all the ambiguities that the notion of aesthetic truth implies. (Tradução nossa). 
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Pessoas criam autoimagens, e também as assumem, incorporando as 

identidades promovidas pelas máscaras, caracterizando um Eu idealizado. 

Compreende-se o Eu idealizado por um artifício do Self. Um exercício 

contínuo de manutenção da credibilidade da imagem empregada pelo indivíduo num 

contexto social. Citado por Goffman (1985), Robert E. Park assume que:  

 

“não é provavelmente um mero acidente histórico que a palavra 

"pessoa", em sua acepção primeira, queira dizer máscara. Mas, antes, o 

reconhecimento do fato de que todo homem está sempre e em todo lugar, 

mais ou menos conscientemente, representando um papel… É nesses 

papéis que nos conhecemos uns aos outros; é nesses papéis que nos 

conhecemos a nós mesmos.” (Park, 1950:249 apud Goffman, 1985:27) 

 

“Em certo sentido, e na medida em que esta máscara representa a 

concepção que formamos de nós mesmos - o papel que nos esforçamos 

para chegar a viver - esta máscara é o nosso mais verdadeiro eu, aquilo 

que gostaríamos de ser. Ao final a concepção que temos de nosso papel 

torna-se uma segunda natureza e parte integral de nossa personalidade. 

Entramos no mundo como indivíduos, adquirimos um caráter e nos 

tornamos pessoas." (Park, 1950:250 apud Goffman, 1985:27) 

 

Sendo assim, podemos dizer que para Goffman, o indivíduo, ao se misturar 

ou se fundir com os papeis, conforma e incorpora suas máscaras. 
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Outrossim, pela diversidade de caracterizações que os indivíduos se 

permitem representar nos diversos contextos sociais, também assumem diferentes 

personagens ou máscaras por suas representações cotidianas.  

Vale elucidar que entendemos que o indivíduo atua tanto por papéis quanto 

por personagens sociais, sendo o personagem social um fenômeno de 

personificação da imagem pela profunda identificação do Self com determinado 

papel, confundindo de tal maneira o personagem com o Self que este se desenvolve 

enquanto um artifício do Self ou um Eu artificial. 

Desta forma compreendemos que os papéis sociais são representações do 

indivíduo nos contextos sociais moderados, em grande medida, pelas atividades das 

funções sociais, e assim os indivíduos se moldam à representação de um professor, 

esposa, policial, filho e assim por diante.  

Neste sentido, vale destacar a condição diversificada e coletiva dos papéis 

sociais, na medida em que, por exemplo, um indivíduo pode ser filho, marido e 

policial em suas diferentes atuações nos contextos sociais. 

No entanto, os personagens sociais assumem um caráter mais particularizado 

em cada sujeito, de modo que está mais associado com seu Self. Um mesmo 

indivíduo, por exemplo, pode expressar a descontração na maioria dos papéis que 

representa, pois assume a máscara de uma pessoa descontraída.  

Assim, compreendendo os diversos ambientes nos quais o indivíduo interage 

em sua vida cotidiana, podemos considerar que o sujeito constitui para si um 

complexo de autoimagens entrelaçadas e que a integralidade desta gama de 

autoimagens constitui a particularidade do indivíduo.  

Portanto, independente de se caracterizarem por personagens ou papéis, as 

metaimagens são por nós entendidas como artifícios de referência para o Self, em 
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se concebendo como objetos socialmente inteligíveis, para assim integrarem-se ao 

repertório normativo da vida cotidiana. 

No entanto, como finalidade de nosso estudo é analisar o processo de 

conscientização e fortalecimento social, torna-se necessário investigar com maior 

destaque a perspectiva das emoções que, como já estudado, propicia a base das 

imagens ou metaimagens do Self.  

Sendo assim, ao associarmos a noção de significação das auto-imagens por 

via do espelhamento, mais a integração da base emocional do Self, torna-se 

possível concluir que: 

  

 “Dentro de nós existe a imagem do outro, daqueles que nos 

rodeiam. Antes de qualquer interação, temos emoções e sentimentos 

sobre os outros a partir desta imagem dentro de nós, e processos internos 

determinam não apenas o nosso pensamento lógico para a interação 

social, mas também emocional e sentimental” (Roussy, 2011:75). 

  

Sendo assim, ao considerarmos que a significação das imagens é sugerida 

pela resposta do Self por um impulso mais profundo do que o aparente, ao significar 

a “intenção provocadora” da ação, o sujeito primeiro a relaciona com suas 

referências primordiais significadas pelo Self, àquelas apreendidas em consciência 

na infância, ou seja, os aspectos emocionais e sensoriais do indivíduo. Ou ainda, a 

base emocional do Self interagente.  

Não seria possível perceber uma característica provocadora da ação aparente 

desconsiderando os aspectos emocionais. Outrossim, como emoções são as 

primeiras referências do indivíduo concebendo a si como imagem e, 
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consequentemente, seu meio de interação, qualquer significação é transpassada, 

inevitavelmente pela primeiras referências significadas dos indivíduos.  

Neste momento, destacamos nossa compreensão dos aspectos emocionais 

por duas distinções: emoções e sentimentos. 

Por emoções compreendemos as respostas primordiais e espontâneas dos 

indivíduos com relação ao seu meio ambiente e como já mencionado, caracterizam-

se por um aspecto singular dos sujeitos, ou seja, somente o próprio indivíduo tem 

conhecimento exato do que está sentindo ao experienciar uma emoção. 

No entanto a significação das emoções experienciadas, envolve os 

aprendizados das interações sociais. Sendo assim o Self necessita se voltar a 

emoção vivenciada para concebê-la ou significa-la para si.  

Neste sentido definimos como sentimentos as significações que o indivíduo 

cria a partir das experiências das próprias emoções vivenciadas. 

Podemos também dizer que as emoções, enquanto respostas imediatas do 

organismo para o meio ambiente, estão mais identificadas com a fase Eu do Self, e 

os sentimentos, como requerem de uma estruturação social para sua significação, 

mais identificado com a fase Mim do Self interacionista.  

Na publicação “Theories of Emotion”, David Myers (2004) considera que as 

emoções são experiências psico-fisiológicos complexas de um indivíduo; um estado 

da mente ocasionado por influências da interação interior (bioquímica) e externa 

(meio-ambiente). Em humanos, as emoções envolvem fundamentalmente a 

excitação fisiológica, os comportamentos expressivos e a experiência consciente. 

Já os sentimentos podem ser descritos como "um estado de consciência 

resultante de emoções" (Roussy, 2011:68).  
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Sentimentos podem ser acessados como memórias pelo sujeito, enquanto 

conhecimentos aprendidos das emoções vivenciadas. As emoções surgem 

espontaneamente como “ondas” que impulsionam e preenchem a ação presente de 

um indivíduo. 

As emoções podem ser entendidas como estados mentais que são sensíveis 

e expressadas a partir da interioridade do indivíduo, os sentimentos são memórias 

ocasionadas das emoções nas experiências sociais, que as pessoas acessam como 

referência para construção de seus papéis e personagens sociais.  

 

“Sentimentos e emoções, como amor, ódio, dor, compaixão, raiva, 

solidão, hipocrisia, depressão, desespero, incerteza, e todos quantos 

podemos citar, são fenômenos sociais, tanto como causa e também como 

efeito dentro do mundo de ações sociais e fatos...10” (Roussy, 2011:67).  

 

Contudo, entendemos que os aspectos emocionais compõem a criação das 

imagens pelas quais os indivíduos representam, caracterizando seus papeis e 

personagens. 

Neste sentido, para estudarmos as maneiras pelas quais emoções e 

sentimentos são significados, integrando um processo de conscientização e 

empoderamento de indivíduos, atuando em seus ambientes de convivência, faz-se 

indispensável analisar de que maneira se dispõem os aspectos emocionais na 

representação dos papéis e personagens nas situações cotidianas. 

Sendo assim, nos balizaremos por abordagens investigativas que disponham 

de ferramentas de dramatização para a composição de uma metodologia plausível à 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
10 Feelings and emotions such as love, hatred, pain, compassion, anger, loneliness, hypocrisy, 
depression, desperation, uncertainty, and as many as we can mention, are all social phenomena, both 
as cause and also as effect within the world of social actions and facts… (tradução nossa). 
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observação e análise das emoções e sentimentos, enquanto componentes de 

conscientização das diferentes situações do cotidiano. 
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CAPÍTULO 3 

FUNDAMENTOS METODOLÓGICOS 

 

Iniciamos este capítulo lembrando que nossa investigação procura evidenciar 

a implicação essencial dos aspectos emocionais no processo de conscientização e 

empoderamento de participantes de projetos sociais. Logo, emoções e sentimentos 

devem ser identificados, analisados e considerados enquanto componentes da 

conscientização, para que possam ser melhor trabalhados nos procedimentos 

voltados ao empoderamento em nível comunitário e também contribuírem como 

referência na efetiva transformação dos sujeitos. 

Para esta finalidade, a leitura precisa das emoções deve ser realizada por 

pessoas envolvidas nos processos comunitários, como pesquisadores participantes 

e/ou agentes da própria comunidade. Somente por esta conduta é que uma 

contribuição efetiva das análises realizadas em avaliação de impacto de projetos 

sociais se viabiliza de forma confiável.  

É por esta razão que a observação do surgimento de emoções nas situações 

cotidianas serão referenciadas por princípios etnometodológicos de investigação. 

Sendo assim, adotamos como base a etnometodologia, não só porque seus 

princípios metodológicos são concebidos à luz interacionista simbólica, mas também 

porque esta abordagem permite analisar a constituição da realidade simbólica, na 

perspectiva congruente dos aspectos emocionais significados no seio comunitário. 

A etnometodologia exige uma visão investigativa originária da cultura local, 

obrigando o investigador a desenvolver uma capacidade de observar e analisar as 

dinâmicas interacionistas, se percebendo nos papéis dos outros atores da 

comunidade.  
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É desta perspectiva que nasce a etnografia, metodologia que procura 

descrever e analisar determinado contexto na perspectiva do senso comum, 

analisando as histórias de vida que compõem a realidade comunitária por 

documentos históricos, bem como diários do campo dos acontecimentos cotidianos. 

 

“A raiz etimológica da designação "etnografia" reside nos 

vocábulos gregos "ethos" – povo e "grápho" – descrever. Ethos eram os 

povos estrangeiros, por oposição ao povo formado pelos cidadãos 

atenienses: demos. A Etnografia, portanto, investiga o estrangeiro (o 

outro) e seu estrangeirismo (suas diferenças)” (Padilha, 2006:39). 

  

Historicamente o homem investigou civilizações ao comparar culturas de 

diferentes povos, de forma semelhante como pessoas habitualmente comparam os 

costumes delas com as de outras, analisando semelhanças e diferenças. 

Neste sentido, o etnógrafo parte do olhar questionador, com o objetivo de 

identificar semelhanças e diferenças das situações vivenciadas dentro as 

localidades estudadas com documentos e registros históricos das mesmas, atuando 

pelo método comparativo, um dos principais fundamentos analíticos da etnografia. 

Para Harold Garfinkel (1967) o termo “etno” significa a maneira pela qual os 

participantes de uma comunidade criam realidades por um conhecimento de senso 

comum. 

Neste sentido, podemos também ler a etnografia como um olhar pelo qual 

uma comunidade escreve, descreve e reescreve a si mesma no decorrer de sua 

história.  

Vale ressaltar que na observação do estrangeirismo ou da diferença da 

cultura pesquisada, o investigador deve, ao comparar a cultura estudada à outras, 
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perceber as diferenças enquanto noção de análise, semjamais avaliar os 

comportamentos e costumes locais pelo juízo dos valores de sua ou de outras 

culturas, tento em vista que práticas culturais locais podem não ser coerentes à 

outras culturas: a perspectiva de análise sempre se desenvolve à “lente” da cultura 

local. 

É por esta razão que o etnógrafo analisa e compara dados procedentes de 

documentos históricos, que coleta da localidade estudada, com as entrevistas e 

diários de campo que produz em sua participação. 

Parte significativa da coleta de dados é realizada por via de entrevistas e 

observações registradas em diários de campo. Por estas ferramentas seria 

impossível uma leitura precisa dos aspectos emocionais para análise, sem dizer que 

as histórias da comunidade são muito melhor contadas por uma encenação ao vivo.  

Outrossim, emoções são aspectos que se manifestam no momento presente 

da ação, portanto, sua observação torna-se possível somente no ato de uma 

atuação real, representação no jogo de papéis ou recriação cênica.  

A etnografia encenada nasce da observação de sujeitos em ação nas suas 

representações cotidianas, em estudos étnicos e culturais, também chamada de 

etnografia performática, e encontrada mais frequentemente na literatura pela 

denominação etnodrama. 

 

 

3.1 Etnodrama e Etnoteatro 

 

A metodologia etnodramática implica em criar e analisar sessões de 

expressão dramática. Tais eventos são elaborados a partir dos registros coletados 
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pelo investigador nas situações cotidianas de sua participação comunitária, ou seja, 

consiste na representação dos dados coletados por cenas dramatizadas. (Saldña, 

2005).  

A expressão e prática dramática são as ferramentas centrais desta 

abordagem, de maneira que diferentes combinações e propostas de exercícios que 

suscitam a expressão são utilizados no desenvolvimento de cenas pesquisadas nas 

abordagens etnodramáticas. Portanto, eliminamos a compreensão de que uma 

investigação etnodramática utiliza-se somente de sessões de teatro formal em suas 

aplicações.  

 

“Os corpos dos participantes, sem verbalização nas fases iniciais, 

são usados para criar representações de conceitos diferentes ao fazer as 

imagens. Estas instalações corporais podem ser utilizadas 

como um ponto focal projetivo, onde os participantes podem direcionar 

e analisar as relações sociais. Ao mesmo tempo, é um processo emocional 

e afetivo, já que consiste na memória concentrada das experiências que o 

corpo carrega. Além disso, as projeções refletidas dos participantes sobre 

as imagens e a criação de narrativas com base nelas, faz a imagem ainda 

mais expressiva.11” (Kaptani e Davis, 2008:8).  

 

Nos exercícios de expressão, os participantes são convidados a resgatar 

situações do passado que possam ser representadas ou trazidas ao presente por via 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
11 The bodies of the participants, without verbalisation at the initial stages, are used to create 
representations of different concepts while making the images. These corporeal installations can be 
used as a projective focal point where the participants can address and analyse social relationships. 
At the same time it is an emotional and affective process as it consists of the concentrated/condensed 
memory of the experiences the body carries. Furthermore, the reflective projections of the participants 
onto the images, and the creation of narratives based on them, make the image even more poignant. 
(Tradução nossa). 
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de imagens que, por sua vez, serão narradas pela combinação de expressões 

gestuais, sonoridades, melodias e movimentos corporais. 

Como mencionado no capítulo anterior, sentimentos são consequências 

deixadas por emoções vividas no momento de determinada experiência de um 

indivíduo. Neste sentido, participantes de atividades de dramatização são orientados 

a acessarem imagens por via dos sentimentos atrelados a elas ou vice-versa. Como 

um dos principais fundamentos da representação é que seja autêntica, os 

participantes são estimulados a tornarem presentes os sentimentos visualizados, 

procurando viver novamente as emoções da experiência resgatada. Do contrário, 

um simples contar de história registrado por vídeo ou manuscrito serviria de dado 

para o investigador. 

Consideramos impossível a reprodução exata de uma emoção, pois a 

experiência de uma emoção é única do “momento presente” que esta ocorre. É 

vivida em plenitude apenas uma vez, quando se manifesta. Qualquer descrição, 

análise ou identificação posterior é uma categorização mental ou afetiva, significada 

pelo Self. Acreditamos ser possível viver emoções semelhantes, porém já em 

momentos diferentes, fato que já impossibilita a experiência ser exatamente a 

mesma. 

É também por esta característica que o analisador da dramatização deve ser 

conhecedor da cultura local, pois se a observação de aspectos psicossociais não é 

objetivamente estática, tampouco serão passíveis compreensões genéricas e 

universais, antes de uma interpretação para outras culturas.  

Outra consideração sobre o etnodrama é que os atores das cenas são os 

sujeitos participantes da pesquisa e, eventualmente, também o investigador.  
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Dificilmente são contratados atores profissionais para a demonstração de 

situações vivenciadas na comunidade pesquisada. Profissionais são normalmente 

contratados para formação de atores e direção de espetáculos.  

 

“Personagens no etnodrama são geralmente os participantes da 

pesquisa, mas os pesquisadores sendo eles mesmos também 

participantes podem fazer parte do elenco.12” (Saldaña, 2005:218). 

  

No entanto, quando uma atividade a ser observada pelo investigador é 

estruturada por roteiros elaborados à luz dos conhecimentos tradicionais do teatro e 

de técnicas artísticas de produção e, por esta via, apresenta questões comunitárias 

narrando histórias da localidade e evidenciando os enredos que costuram a trama 

do cotidiano comunitário pela textura cultural exibida, atribui-se o nome de 

etnoteatro. 

 

“Como definição de trabalho, etnoteatro emprega a arte tradicional 

e técnicas artísticas de produção do teatro formal para montagens de 

encenações ao vivo das experiências de participantes e/ou interpretação 

do pesquisador dos seus dados, pra um determinado público.13” (Saldaña, 

2005:218).  

 

O espaço cênico proporciona um ambiente singular à observação do 

investigador, na medida em que proporciona um campo de interação dos atores 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
12 “Characters in an ethnodrama are generally the research participants portrayed by actors, but the 
actual researchers and participants themselves may be cast members.” (Tradução nossa). 
13 “As working definitions, ethnotheatre employs traditional craft and artistic techniques of formal 
theatre production to mount a live performance event of research participants’ experiences and/or 
researchers’ interpretations of data for an audience.” (Tradução nossa).  
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participantes, onde muitos dos fenômenos interacionistas podem ser analisados 

pelas atuações das diferentes representações que proporcionam espaços para jogar 

com os diferentes papéis. 

Vale lembrar que tanto na vida cotidiana quanto nas encenações das 

atividades expressivas, as pessoas buscam demonstrar a maior credibilidade 

possível por via de seus personagens representados. É neste aspecto que as 

emoções tornam-se elementos fundamentais para uma boa atuação, pois o ator, 

hábil a trazer a emoção coerente à situação encenada trará, ao mesmo tempo, a 

credibilidade da representação, uma vez que pessoas julgam a cena autêntica 

quando percebem que intimamente o indivíduo está correspondendo integradamente 

suas diferentes expressões com o que demonstra estar sentindo. 

Ao serem convidados a adentrarem nos papéis e personagens de seus 

próprios companheiros do dia a dia, sujeitos percebem-se vivendo a realidade de 

diferentes pessoas. Esta condição proporciona tanto ao participante quanto aos 

espectadores a oportunidade de verem-se projetados no lugar dos outros.  

Atuando por papéis de distintos participantes, os sujeitos entram nas 

condições paradoxais das personagens, e reproduzem situações cotidianas, criando 

ambientes de processos dialógicos14 os quais, inevitavelmente, abrem possibilidades 

reflexivas na busca por alternativas à situações contraditórias, apresentadas nas 

cenas.  

Ao perceberem-se distanciados da pressão natural de suas vidas, nas 

encenações os participantes se aproximam da questão comunitária representada, 

questionam, argumentam, procuram saídas e sugerem ações pertinentes à situação.  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
14 O processo que se desenvolve em encontros grupais de conteúdos programáticos que apresentem 
contradições constituídas pelas temáticas e significados da realidade comunitária, proporcionando 
debates, tornando possível pensar e repensar a prática, criar e recriar conhecimentos, ver e rever 
pressupostos, descobrir e socializar desafios e perspectivas para atuações voltadas à integração do 
ser humano no seu cotidiano. 
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“Ao se tornar um personagem, uma pessoa pode se sentir mais 

real. Ao dramatizar qualquer caso de nossas vidas, jogar um jogo ou criar 

um personagem, nós criamos um certo grau de distância dramática. O 

paradoxo do distanciamento dramático é que nos leva a aproximar-nos de 

nós mesmos e de fato nos faz entrar em contato com áreas profundas da 

experiência encenada que não é acessível de outras maneiras (...). Além 

disso, o teatro oferece a incorporação ativa das narrativas dentro de um 

espaço dialógico criado para ação, reflexão e transformação. Ele pode 

assim oferecer à pesquisadores uma epistemologia que é diferente 

daquelas que envolvem diferentes métodos de entrevista ou grupos focais, 

provendo diferentes tipos de dados.15” (Kaptani e Davis, 2008:4). 

 

É importante salientar que muitos encontros não terminam em consensos, e 

acabam por gerar mais contradições, produzindo um ambiente riquíssimo ao 

investigador, quando este possui a habilidade não só para analisar, mas também de 

revelar aos participantes o campo plural, contraditório e diverso que eles vivem 

comunitariamente. 

Cabe ao investigador enquanto facilitador das oficinas etnodramáticas 

demonstrar que, pelas diferentes maneiras de pensar e agir, os participantes 

também podem tolerar e desfrutar do rico ambiente de diferenças que combinam em 

um lugar precioso de aprendizagem do cotidiano e consequentemente, da 

conscientização da vida comunitária.  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
15 “By becoming the character one can feel more real. By dramatising any event of our lives or playing 
a game or creating a character, we create some degree of dramatic distance. The paradox of dramatic 
distancing is that it causes us to come closer to ourselves and indeed makes us get in touch with 
profound areas of experience that are not accessible in other ways (…). Moreover, theatre provides 
active embodiment of the narratives within a dialogical space created for action, reflection and 
'becoming'. It can thus offer researchers an epistemology which is different to that involved in interview 
methods or focus groups and provide different kinds of data.” (Tradução nossa). 
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Ao se reconhecerem nas histórias dos outros, os participantes têm a 

oportunidade de apropriar-se das dinâmicas envolvidas nas histórias representadas 

e conscientizarem-se do lugar que ocupam em suas vidas e também na vida dos 

outros. 

 

“Como prática, o conhecimento do drama está incorporado: 

culturalmente localizado e socialmente distribuído. Isso significa que o 

conhecimento é produzido através da interação com outros, e que a 

reciprocidade entre os participantes cria formas de capital social e cultural” 

(Nicholson, 2005:39). 

 

Nas práticas dramáticas os participantes têm a oportunidade de observar-se 

nas ações encenadas, se inserirem nas histórias da própria comunidade e se re-

situarem na ação, refletindo sobre a maneira como eles se relacionam com as suas 

próprias histórias, vendo-as integradas com as histórias dos outros. 

A construção das cenas dramatizadas são processos de construção coletiva, 

que partem das referências dos participantes, construindo um campo referencial 

coerente a trajetória dos mesmos. 

Nas experiências coletivas de criação e atuação dramática, os participantes 

se deparam, ao entrelaçarem suas histórias de vida, com a construção de um saber 

compartilhado, o saber da cultura local. 

Outrossim, ao construírem coletivamente uma cena, escutam as questões 

apresentadas, comparam às suas demandas pessoais, identificam-se ou não, 

propõem e escutam soluções. Em tais dinâmicas, por estarem num meio de 

referências comuns, os participantes relacionam-se mais direta e abertamente 
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consigo e com os outros, dinamizando sua singularidade com a do coletivo, de forma 

a ampliarem sua visão sobre a realidade contextual que desejam dramatizar. 

Assim sendo, na medida em que adentram às discussões e reflexões nas 

práticas criativas, de pensamento crítico, questionamento contínuo e da percepção 

de si no outro, estabelecem um lugar de significados culturalmente comuns e neste 

sentido, garantem as condições próprias ao seu protagonismo.  

 Por este caminho, se objetiva a conscientização pela correspondência da 

dramatização com os ambientes cotidianos, a fim de proporcionar aos participantes 

novas visões de mundo e impulsioná-los no movimento condutor da atuação 

consciente, protagonista e transformadora, no retorno aos ambientes de atuação 

cotidiana (Moreno, 1975).  

São por essas sessões reprodutoras de realidades cotidianas que 

investigamos os aspectos emocionais enquanto componentes dos processos de 

conscientização e empoderamento dos indivíduos. 

Neste momento frisamos que não implementamos nosso estudo como uma 

investigação etnodramática, no entanto desenvolvemos nossa pesquisa por via de 

técnicas de dramatização, por sua vez empregadas nas investigações 

etnometodológicas. 

Assim o fizemos para delimitar nosso campo empírico, tendo em vista que a 

significação de sentimentos e emoções se concebem à luz cultural da sociedade ou 

localidade que são simbolizadas.  

Neste sentido, uma observação apurada requer um rigor metodológico que 

sustente a investigação sem perder de vista a referência da cultura ou subcultura em 

que se insere o estudo. Ou seja, a manifestação emotiva de determinada situação 

pode fazer sentido apenas no contexto cultural observado. 
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Outrossim, para que o estudo contribua na avaliação da transformação de 

sujeitos sob intervenção social, é somente pela apropriação das condições 

contextuais vividas no cotidiano que se possibilita uma reflexão precisa dos 

processos em que pessoas se conscientizam e se empoderam, apropriando-se dos 

aspectos emocionais implicados nas suas ações cotidianas. 

Vale considerar que as técnicas teatrais utilizadas, cujo público espectador 

participa das sessões são denominadas de teatro participativo. 

Desta forma, podem ser consideradas técnicas de teatro participativo o 

Playback Theatre, o Teatro do Oprimido e o Sociodrama, entre outras. 

Vale elucidar que nem todas as técnicas teatrais dentro a uma pesquisa 

etnodramática podem ser consideradas atividades etnoteatrais. 

Para se configurar como uma atividade de etnoteatro, a produção teatral deve 

se desenvolver por roteiros previamente elaborados, pautados nos registros da 

investigação participante, além de seguirem os preceitos do teatro convencional.  

Assim sendo, para técnicas de teatro espontâneo, entre outras práticas 

expressivas que não utilizam de scripts pré-elaborados, quando compreendidas em 

investigações etnometodológicas, a designação mais adequada seria o etnodrama 

ao invés do etnoteatro. 

Já o teatro participativo, admite tanto a perspectiva etnodramática quanto a 

etnoteatral, uma vez que sua caracterização se dá pela participação do público 

espectador, independentemente do tipo de pré-elaboração ou produção. Utilizamos 

de técnicas caracterizadas pelo teatro participativo em todas as nossas atividades. 

No entanto, primeiramente apresentaremos o Playback Theatre mesmo não 

sendo utilizado em nossa pesquisa de campo, pelo motivo desta técnica ter sido de 

grande importância em nossa trajetória porque, pelo seu intermédio, se evidenciou a 
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possibilidade de observar e analisar emoções como elementos do processo de 

conscientização por via de dramatizações. No entanto, como sua implementação 

exige a contratação de diversos atores profissionais, não foi utilizada na coleta de 

dados de nossa pesquisa. De qualquer maneira, consideramos uma técnica de 

grande valia tanto para observação de emoções quanto para intervenção para 

conscientização de participantes de projetos sociais. Por esta razão apresentamos 

os principais aspectos desta técnica de teatro participativo. 

 

 

3.2 Playback Theatre 

 

O Playback Theatre foi criado pelo norte americano Jonathan Fox nos anos 

de 1970 e consiste em uma apresentação teatral espontânea onde atores treinados, 

ao tomarem contato com uma história de vida, contada por alguém da plateia, 

reproduzem instantaneamente a história no palco, reproduzindo de volta a história 

para seu protagonista ou “playing back the story” ao seu autor. 

Na medida em que o playback apresenta diversas histórias de uma 

comunidade à seu público, promove o contato dos membros da comunidade com 

histórias que compõem e compuseram o enredo comunitário, aproximando desta 

forma as pessoas das heranças culturais da localidade em questão. 

Neste sentido o Playback Theatre se apresenta como uma ferramenta que 

possibilita o contato com crenças e valores locais por via das histórias narradas.  

Além disso, na medida em que as histórias são “contadas de novo” para o 

autor e para o público participante, a reflexão do autor sobre o contexto narrado 

torna-se inevitável, bem como o compartilhamento com o público espectador de 
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seus sentimentos e pontos de vista com respeito aos problemas da comunidade.  

Os membros da comunidade, ao assistirem as histórias narradas, se 

identificam com muitas das questões representadas nas cenas fortalecendo o 

sentimento de pertencimento grupal, aproximando os laços dos comunitários.  

Além disso, os atores contribuem para que os autores que contam suas 

histórias vejam aspectos deles mesmos em cena, permitindo que os mesmos 

repensem sua experiência na perspectiva de uma versão narrada dos 

acontecimentos, na condição de que uma nova versão deles mesmos está sendo 

criada diante de seus olhos. Esta experiência estimula e leva as pessoas a condição 

de poderem se reinventar ou se repaginar no decorrer de sua história de vida 

(Mulder, 2008).  

Igualmente, pessoas se emocionam ao verem-se representadas por atores no 

palco, e se admiram pelo realismo com que suas histórias são reproduzidas pelos 

atores que não presenciaram os fatos que estão narrando.  

Esta condição se apresenta em razão dos atores escutarem a história a ser 

reproduzida por eles, atentando principalmente à estrutura de sentimentos contida 

na narração da pessoa que conta a história, a fim de conseguirem a leitura 

apropriada das emoções que foram vivenciadas no ato da história narrada.  

Desta maneira os atores podem resgatar as emoções e transformar a história 

do passado em situação presente, tocando e despertando emoções do público 

participante de modo a convidá-los para uma reflexão e discussão das principais 

questões encenadas.  

Destacada a importância da observação investigativa respeitar os aspectos 

do contexto cultural dos participantes nas práticas de dramatização, apresentaremos 

a seguir o Sociodrama e o Teatro do Oprimido enquanto técnicas de teatro 
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participativo utilizadas em nossa pesquisa. 

 

 

 3.3 Sociodrama 

 

A perspectiva dos estudos coletivos desenvolvidos por Jacob Moreno (1975) 

se inclui em uma abordagem social, onde o autor considera, em um período anterior 

aos estudos dos papéis sociais realizados por Goffman, que o homem interpreta 

papéis socialmente, caracterizando seus comportamentos sociais pelos moldes 

culturais pré-estabelecidos. Neste sentido, segundo Moreno:  

 

“o sociodrama está baseado no conceito de que o homem é um 

intérprete de papéis” (Moreno, 1975:413).  

 

Ressaltamos que o sociodrama foi utilizado em estudos sociológicos e 

antropológicos, realizados por Moreno. Assim sendo, justificamos a utilização de 

técnicas desta abordagem em nossos estudos coletivos em psicologia social. O 

Sociodrama é definido “como um método de ação profunda que trata das relações 

intergrupais e das ideologias coletivas”. (Idem:411) 

 

 “Para o estudo das inter-relações culturais, o procedimento 

sociodramático é idealmente adequado, especialmente quando duas 

culturas coexistem em proximidade física e seus membros se encontram, 

respectivamente, num processo contínuo de inter-relação e permuta de 

valores” (Idem:414). 
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Contrapondo-se ao psicodrama, técnica utilizada em tratamentos 

psicoterapêuticos, que mesmo quando praticado em grupo visa atingir pessoas 

individualmente ou alcançar o indivíduo em sua própria esfera, o sociodrama visa 

analisar as questões coletivas (Moreno, 1975). 

De acordo com o autor. no psicodrama as causas coletivas não podem ser 

tratadas, já “o verdadeiro sujeito no sociodrama é o grupo” (Idem:413).  

Quando uma sessão de sociodrama é também dirigida para reflexão e 

confronto de valores em uma perspectiva política e cultural, compreendendo desta 

forma uma condição axiológica, recebe o nome de axiodrama. 

Na realização de atividades sociodramáticas, os temas são escolhidos como 

fio condutor das sessões, onde os participantes são convidados a interpretarem 

diversos papéis sociais, jogando e trocando de papéis de maneira que todos 

experienciem diferentes imagens e personagens, sempre entorno dos assuntos 

decorrentes da temática selecionada. Por estas sessões os praticantes 

experimentam as personagens sob a ótica emocional que preenchem, dão vida aos 

papéis e credibilidade aos personagens.  

 

“O tema possibilita que cada um enxergue, em cada papel 

sociodramático, alguma faceta individual e, como em um caleidoscópio, 

forme uma visão, uma imagem crítica, emocionada e iluminada pela cena 

dramática” (Liberman, 1995:39 apud Dalla-Déa, 2004:113). 

 

Outro exercício dramático que destacamos é o role-playing, ou jogo de 

papéis, que enquanto técnica sociodramática, procura reproduzir o jogo social de 

representações, promovendo a conscientização dos participantes dos papéis que 

representam em seus cotidianos, bem como às emoções que correspondem aos 
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mesmos. 

Outra técnica utilizada no sociodrama que demonstra a construção coletiva da 

sociedade é a retramatização.  

 

“Na retramatização, a partir de pensamentos e sentimentos 

individuais (tramas), os participantes trabalham em grupos na criação de 

um texto sociodramático (retramas), utilizando recursos teatrais e 

dramáticos” (Dalla-Déa, 2004:113).  

  

Assim sendo, o sociodrama se apresenta enquanto importante ferramenta na 

leitura de sentimentos e observação de emoções que se manifestam nas 

representações dos papéis sociais e personagens. 

Neste momento destacamos um aspecto da interação entre os participantes 

de qualquer sessão de teatro participativo, que é a empatia. 

A empatia é a identificação emocional entre personagem e espectador. Uma 

relação que pode ser constituída de piedade, terror, amor, ternura e desejo sexual 

(Boal, 2005).  

É pela assimilação emotiva promovida pela empatia que os participantes se 

percebem identificados com os papéis e personagens dos outros, de modo a 

ocuparem, ao seu modo, o personagem em questão na prática do jogo de papéis.  

Além disso, enquanto técnicas que evidenciam estas dinâmicas psicossociais 

àqueles que delas participam, as atuações dramáticas se tornam instrumentos de 

intervenção nas práticas comunitárias. 

A maneira como as sessões de sociodrama foram aplicadas na observação e 

coleta de dados em nosso estudo será relatada no próximo capítulo.  

Neste momento apresentamos a outra técnica de teatro participativo utilizada 
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em nossa investigação: o Teatro do Oprimido. 

 

 

3.4 Teatro do Oprimido 

 

Enquanto criador do Teatro do Oprimido, Augusto Boal jamais dissociou o 

teatro da prática política, e publicou pela primeira vez o nome que se tornou mais 

conhecido para referenciar seu método teatral na publicação “Teatro do Oprimido e 

Outras Poéticas Políticas” em 1973. 

O método desenvolvido por Boal, como as outras técnicas de teatro 

participativo, também busca teatralizar situações vividas na vida cotidiana, no 

entanto, tendo como referência o pensamento pedagógico de Paulo Freire (1981), 

identifica e enfatiza a contradição opressor-oprimido, onde se busca, ao recriar 

situações de opressão social, dar voz ao oprimido com objetivo de encontrar e 

praticar, na cena, alternativas de superação. 

 

Na busca de resolução, uma "arma" fundamental é o teatro: "o 

Teatro do Oprimido, em todas as suas formas, busca sempre a 

transformação da sociedade no sentido da libertação dos oprimidos. É 

ação em si mesmo, e é preparação para ações futuras" (Boal, 2005:19). 

  

Freire (1981, 1997) enfatizava que a educação deveria ser desenvolvida junto 

com os oprimidos e não para eles, de forma a buscar, nas características e 

capacidades humanas, a força da dignidade para despertar pessoas à 

conscientizarem-se sobre suas realidades sociais, a fim de mobilizá-las a um 
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engajamento político voltado à superação e transformação de sua condição social 

oprimida, não separando desta forma a educação da política. 

 

“(…) Pedagogia do Oprimido que tem de ser forjada com ele (o 

oprimido) e não para ele, enquanto homens ou povos, na luta incessante 

de recuperação de sua humanidade. Pedagogia que faça da opressão e de 

suas causas objeto da reflexão dos oprimidos, de que resultará o seu 

engajamento necessário na luta por sua libertação, em que esta pedagogia 

se fará e refará” (Freire, 1981:32). 

“É por isso que, alcançar a compreensão mais crítica da situação 

de opressão não liberta ainda os oprimidos. Ao desvelá-la, contudo, dão 

um passo para superá-la desde que se engajem na luta política pela 

transformação das condições concretas em que se dá a opressão” (Freire, 

1997:16).  

 

Neste sentido se busca, nas encenações pelo método do Teatro do Oprimido, 

reproduzir contextos de opressão social e provocar situações onde emerge uma 

ousadia de enfrentamento à tais embates da realidade cotidiana. 

É um treinamento da práxis transformadora freiriana, que enfatiza o 

pensamento crítico da realidade, a reflexão, a abstração e a ressignificação do 

mundo para buscar alternativas práticas de superação social, promovendo a 

mudança de comportamentos voltados ao engajamento político na atuação 

cotidiana. 

Tal condição é buscada por intermédio da linguagem teatral, na capacidade 

de abstração e reflexão da realidade concreta proporcionada pelo lúdico. 
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O ser humano, “(...) ao ver-se percebe o que é, descobre o que não 

é, e imagina o que pode vir a ser. Percebe onde está, descobre onde não 

está e imagina onde pode ir (....) O ser humano é o único animal capaz de 

se observar num espelho imaginário (antes deste talvez tenha utilizado 

outro espelho dos olhos da mãe ou da superfície das águas - porém pode 

agora ver-se na imaginação, sem esses auxílios)” (Boal, 1996:26-27). 

“Esta é a essência do teatro: o ser humano que se auto-observa 

(...)Teatro - ou teatralidade - é aquela capacidade ou propriedade humana 

que permite que o sujeito se observe a si mesmo, em ação, em atividade. 

O autoconhecimento assim adquirido permite-lhe ser sujeito (aquele que 

observa) de um outro sujeito (aquele que age); permite-lhe imaginar 

variantes ao seu agir, estudar alternativas. O ser humano pode ver-se no 

ato de ver, de agir, de sentir, de pensar. Ele pode se sentir sentindo, e se 

pensar pensando”. (Idem:27). 

 

Por essa perspectiva o autor coloca que, na possibilidade do indivíduo se 

perceber vendo-se de fora, conscientiza-se de suas dinâmicas sociais a partir da 

apropriação do que sente, vê e pensa, relacionado a si e aos outros que interage 

cotidianamente. 

Desta maneira torna-se possível “o desenvolvimento cultural e estrutural do 

ser humano em sociedade, no momento em que ele se visualiza como uno e vê o 

alter no outro” (Silveira, 2009:382).  

O contato com as emoções mobilizadoras é disposto também pela prática 

corporal expressiva possibilitando a desmecanização do corpo, proporcionado a 

consciência da relação emocional e anatômica. 
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“(...) como podemos esperar que as emoções se manifestem 

livremente através do corpo do ator, se tal instrumento (nosso corpo) está 

mecanizado, muscularmente automatizado e insensível em 90% das suas 

possibilidades? Uma nova emoção, quando a sentimos, corre o risco de 

ser cristalizada pelo nosso comportamento mecanizado, pelas nossas 

formas habituais de ação e expressão. É como se vivêssemos dentro de 

escafandros musculares: seja qual for a emoção que sentirmos dentro 

dessa vestimenta, nossa aparência exterior será sempre a do escafandro”. 

(Boal, 2006:59-60). 

 

Destacamos ainda um dos principais componentes desta técnica teatral que 

implica na participação do público espectador nas situações encenadas. Neste 

sentido Boal (1996) define o espectador como Spec-Ator definindo-o enquanto: 

“agente sobre o ator que atua” (1996:27). 

Em momentos cênicos denominados de Teatro Fórum, o público espectador é 

convidado a intervir, guiar os atores em cena e propriamente atuar na busca de 

sínteses e soluções às contradições e antagonismos apresentados nas cenas. 

Assim sendo, elaboramos sessões para observação empírica com as técnicas 

de teatro participativo apresentadas. 

Com o objetivo específico de observar e identificar os aspectos emocionais 

contidos nas ações encenadas, utilizaremos técnicas de codificação de emoções. 

 

3.5 Codificação de Emoções 

 

Mesmo que para interpretação apurada dos aspectos emocionais de uma 

situação sejam necessários critérios analíticos construídos na perspectiva da cultura 
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em questão, primeiramente, as emoções e os sentimentos devem ser identificados 

enquanto aspectos universais do ser humano para então serem contextualizados, 

significados e interpretados. 

É importante enfatizarmos que em todas as ações realizadas pelas pessoas, 

carregam-se emoções. Não se pode separar a emoção de uma ação; elas são parte 

do mesmo fluxo de ação, onde um aspecto leva ao outro (Corbin and Strauss, 2008).  

Considerando emoções enquanto experiências humanas universais, a 

conscientização sobre elas propicia um discernimento intuitivo (insight) na 

perspectiva dos participantes de uma sessão etnodramática e do investigador. 

Em todas as ações expressas em uma atuação dramática é possível perceber 

os tipos de emoção implicados nos movimentos da ação.  

Neste sentido, a habilidade de ler as pistas ou vestígios não verbalizados para 

inferir afetos encobertos pautados na empatia estabelecida entre os participantes 

são fundamentais na codificação das emoções (Saldaña, 2009). 

Estes aspectos serão elucidados na análise das sessões realizadas, no 

entanto ilustramos uma codificação pelo exemplo apresentado por Saldaña:  

 

Um homem gay por volta de seus 30 anos de idade, em um bar, 

compartilha seus pensamentos e sentimentos quando pondera a escolha 

de um parceiro sexual:  

1É um medo dos infernos, 2será que esse cara pode ter AIDS? Eu 

me arrisco para ter uma relação sexual com ele? Sabe como é. 3Você está 

desesperado por sexo, 4mas se você mantém a coerência dos 

pensamentos e não fica bêbado, começa um debate de julgamentos dentro 

de você. Daí você pensa, OK vou ter contato físico com ele, 5mas só isso, 

sem penetração, assim ficarei a salvo6. Mas então um desejo 
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absolutamente quente aprece e você fica prestes a jogar tudo fora pela 

janela para ficar com ele 7(risos). 8Ah, quando se está desesperado você 

faz coisas bem estúpidas, sabe como é? Desesperado e 9sozinho.  

1- MEDO    5- CAUTELA 

2- INCERTEZA   6- DESEJO SEXUAL 

3- DESESPERO   7- IRONIA 

4- RACIONALIDADE  8-DESESPERO 

     9-SOLIDÃO16 

 

A maneira como tais emoções são interpretadas depende do contexto que a 

situação é experienciada e da empatia dos participantes com a personagem. 

Ratificamos que em nossa análise será elucidada nossa forma de interpretação 

 

 

 

 

 

 

  

  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
16 A gay man in his thirties shares his thoughts and feelings when he attends a bar and ponders his 
choice for potential sex partners... 1It´s scary as hell. You´re thinking, 2”Could this guy have AIDS? Do 
I risk taking the chance of having sex with him?” You know. 3You´re desperate for sex, but 4if you keep 
your head straight and not get too drunk, your personal judgment´s debating inside of you. You think, 
“OK, I´ll have physical contact with him, nut 5that´s it, no penetration, I´ll be safe then.” 6But then some 
absolutely hot stud comes by and you´re willing to throw it all out the window for him. 7(laughs) 8Ah, 
when you´re desperate, you do, do some pretty stupid things, you know? Desperate and 9lonely.  
1 “SCARY”, 2 “UNCERTAINY”, 3 ”DESPERATE”, 4 “RATIONAL”, 5 “CAUTIOUS”, 6 “LUST”, 7 
“IRONIC HUMOR”, 8 “DESPERATE”, 9 “LONELY” (Saldaña, 2009:86-87. Tradução nossa). 
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CAPÍTULO 4 

METODOLOGIA DE PESQUISA 

  

Desenvolvemos as atividades de expressão dramática em dois grupos: 

Ambos com jovens entre 15 e 18 anos de idade, participantes da associação 

de base comunitária Associação Esportiva e Cultural S.O.S. Juventude do Real 

Parque, localizada na Comunidade da Favela do Real Parque, no Morumbi, em São 

Paulo (ANEXO).  

 As práticas tiveram a mesma proposta e se realizaram às quintas-feiras com 

o grupo menor, composto por 9 participantes, e aos sábados com o grupo maior, 

com 19 participantes. 

Foram realizados com cada grupo 3 encontros com exercícios 

sociodramáticos e um encontro de encerramento. Totalizando desta forma 6 

encontros de observação empírica. 

A seguir descreveremos as situações dos encontros e no próximo capítulo a 

descrição e análise das cenas escolhidas.  

 

 

 



	   99 

4.1 Narração Sociodrama 

 

TURMA DE QUINTA-FEIRA 

 

1º DIA - 06/05/10: 

No de participantes: 9 – 5 homens e 4 mulheres 

Faixa etária: 15-18 

Local: Sede da Associação SOS Juventude 

Facilitadores: Vanessa Franco e Bruno Padilha 

Registro: Relatório 

 

Iniciamos o trabalho com uma breve apresentação de nossa intensão em 

realizar as atividades de sociodrama. 

Foi colocada a importância dos participantes se apropriarem de suas 

emoções, memórias e sentimentos, que chamamos na ocasião de mundos internos, 

para que pudessem compreender de que forma poderiam ensinar e compartilhar 

com a sociedade o que construíssem de novos conhecimentos nos encontros. 

Seguimos com a realização de um contrato de grupo, destacando o 

comprometimento dos participantes em estar presentes em todos os encontros, 

confirmação do dia e horário, sigilo grupal para preservação dos conteúdos 

compartilhados em cada atividade, suporte de grupo para acolher os colegas 

evitando julgamentos, exclusão, dentre outros comportamentos que pudessem 

afetar o desempenho igualitário dos mesmos. 

A atividade do dia foi denominada de “Jogo dos Papéis”. Realizada em 

diversas etapas, a atividade foi escolhida para acontecer nesse primeiro dia de 
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trabalho, pois prepararia o grupo para uma aproximação gradual do universo de 

encenações, no que diz respeito a realização de cenas e expressão de 

personagens. O método escolhido, denominado Retramatização, também foi 

pensado para que todos os jovens pudessem participar por igual, entrando em 

contato com suas experiências cotidianas, se apresentando ao grupo contando com 

a preservação da sua identidade - o que em um primeiro momento poderia ser mais 

interessante, para que os mesmos não se sentissem expostos ou pudessem desistir 

de interagir com o grupo - além de finalmente poderem assistir suas cenas de fora, 

enquanto os colegas as encenavam junto com outras situações dos outros colegas. 

Desse modo, todos seriam contemplados aquecendo-os ou despertando interesse 

para as atividades dos próximos dias. 

O Jogo dos Papéis propunha em uma primeira etapa que cada um realizasse 

um mapa pessoal (átomo social) dos papéis que atuam na vida, como por exemplo: 

estudante, trabalhador, filho, namorado etc. Nesse mapa, os jovens poderiam se 

representar em seus papéis sociais destacando o lugar que cada papel tem em sua 

vida: os mais próximos, os mais distantes etc. 

Depois de terem destacado alguns dos papéis mais importantes no momento, 

foi pedido que eles encontrassem algumas emoções presentes no desempenho 

desses papéis e as escrevessem ao lado dos mesmos. Desse modo, teríamos uma 

referência dos aspectos emocionais desses jovens e da realidade cotidiana com 

destaque dos seus papéis sociais. 

Em seguida, cada um deveria escolher um desses papéis e buscar uma cena 

ou situação que tivesse vivenciado que relembrasse a emoção destacada. Essa 

situação foi descrita em um papel separado. 
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O grupo então foi dividido em 3 subgrupos. As cenas de cada participante dos 

subgrupos foram agrupadas e passadas para o subgrupo ao lado, e assim 

sucessivamente. 

Cada subgrupo então foi instruído a ler todas as cenas que receberam e, 

assim, redigirem uma única cena que pudesse conter os elementos fundamentais de 

cada situação individual, resultando em uma cena comum. 

Depois dessa etapa, a cena comum redigida por cada subgrupo foi passada 

mais uma vez para o subgrupo seguinte que deveria prepará-la como um teatro a 

ser encenado para todo o grupo. Deste modo, todos os subgrupos participariam de 

todas as três cenas finais, redação da cena pessoal, redação do roteiro comum e 

encenação, o que os manteria atentos na etapa de dramatização que criaram 

individual e coletivamente. 

 

DRAMATIZAÇÃO: 

CENA 1 – aluno que rouba o celular da professora para vender e ajudar a 

mãe que estava doente. Discussão no grupo sobre como resolver o problema do 

roubo, colocar câmera na escola, problema este que a diretoria deveria resolver; a 

diretoria colocando como responsabilidade do professor em cuidar do seu próprio 

celular; o professor poder conversar com os alunos sobre o ocorrido, buscando uma 

solução; o menino que roubou poder contar a uma colega sobre os motivos que o 

levaram a roubar o celular e esta, então, revelar para a professora a verdade. 

CENA 2 – garota que quer ajudar a mãe com as despesas de casa e, além de 

estudar, arruma emprego de faxineira. Discussão no grupo sobre como arrumar 

emprego se a escolaridade que possui é só até a terceira série. A importância do 

estudo para se ter a confiança do empregador; buscar encontrar outras formas de se 
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conseguir conquistar a confiança do empregador. Surgiram situações de auto-

exclusão, falta de aceitação própria e reconhecimento dos próprios recursos. 

Também foi destacada uma conversa com a mãe sobre a impotência da mesma em 

não poder cuidar da filha como gostaria, e da própria filha em não poder 

corresponder às expectativas da mãe. Ressaltamos ambos os sentimentos de 

impotência nessa complementariedade de papéis mãe-filha e o quanto isso faz parte 

do desenvolvimento dos mesmos, minimizando a exigência que cada uma tinha em 

complementar essas expectativas mútuas. 

CENA 3 – Menino nervoso por não conseguir dialogar com o pai vai para a 

televisão assistir o jogo do seu time na final e se frustra com o resultado, pois seu 

time tinha perdido. Foram trabalhados os sentimentos de frustração quando aqueles 

que representam o papel de ídolo, herói, autoridade, não dão conta de atender as 

expectativas que colocamos neles. O quanto isso faz parte da experiência de não 

sermos 100%, o que não significa que deixamos de ser importantes e fiéis ao 

sentimento subjacente àquele com quem nos identificamos. Que perder faz parte da 

vida. Destacou-se também a emoção de raiva e nervosismo que, quando não 

identificada, pode ser atuada em outros papéis, aumentando ainda mais a carga 

dessa emoção em atividade nas diferentes situações. 

Foi realizado ao final um breve compartilhar das cenas, notando o quanto o 

grupo que esteve totalmente entregue e concentrado no processo estava mobilizado 

com as cenas e com os assuntos polêmicos que surgiram nas dramatizações. 

Propomos que eles observassem o desempenho de seus papéis durante a 

semana e que também poderiam compartilhar essas observações ao longo dos 

próximos encontros, integrando o vivido no universo do “como se” da dramatização, 

ao mundo real de seus papéis sociais. 
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2º DIA - 13/05/10: 

No de participantes: 9 – 5 homens e 4 mulheres 

Faixa etária: 15-18 

Local: Sede da Associação SOS Juventude 

Facilitadores: Vanessa Franco e Bruno Padilha 

Registro: Relatório e Vídeo 

 

A proposta do segundo dia foi sustentada na percepção corporal dos jovens 

acerca de como as suas emoções atuam em cena. Para tal, alguns jogos de 

aquecimento foram propostos para que o grupo reconhecesse o corpo em ação 

através de atividades lúdicas. Seguem os jogos aplicados: 

1 – soltura corporal, alongamentos, giros de articulações. Estimulo a auto-

percepção corporal: tensões, bloqueios etc. 

2 – massagem de grupo: colegas em dupla massageando uns aos outros 

(soltura, tapotagem, varredura). Estimula confiança, entrega e intimidade grupal. 

3 – dança tupi de integração: contato com o som de poder pessoal através 

das vogais do próprio nome, entonação coletiva e dança circular. Estimula 

integração grupal, sintonia de grupo e auto-percepção corporal e rítmica. 

4 – escrever o próprio nome com partes do corpo, como a ponta do queixo, 

cotovelo, quadril, ponta do pé. Estimula o contato corporal e soltura. 

Depois de aquecidos corporalmente, o grupo foi levado a experimentar o 

corpo de uma forma mais específica através das emoções.  

Para tal, foi realizado um exercício em roda. Duas rodas, uma dentro da outra, 

eram formadas. Eles eram estimulados a circularem de olhos fechados, cada roda 

em um sentido diferente. Depois de uns instantes, pedia-se que eles parassem e, 
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ainda de olhos fechados, foi pedido que os da roda de fora se encostassem ao 

colega mais próximo da roda de dentro. Assim, as duplas eram formadas por critério 

aleatório através do giro da roda. Esse exercício estimula maior entrosamento do 

grupo, pois são formadas novas duplas que os jovens normalmente não escolheriam 

por não serem tão próximos. 

Com as duplas formadas, os jovens deveriam se sentar de costas com a sua 

dupla, estimulando o contato costas com costas. As costas são vividas 

corporalmente como uma representação do inconsciente, pois é uma parte do corpo 

que normalmente não temos visão nem muito contato. As emoções também são 

muitas vezes inconscientes. Desse modo, a integração costas/emoção seria um 

início de contato com o inconsciente pessoal e grupal. A idéia desse exercício era 

que os jovens expressassem com as costas algumas emoções e sensações, como 

cansaço, raiva, alegria, tensão, agitação, cuidado etc. 

Em seguida, foi pedido que as duplas virassem de frente um ao outro. Uma 

pessoa deveria expressar com a face algumas emoções que seriam então 

adivinhadas pelo colega, invertendo o exercício cada vez que a emoção era 

identificada pelo observador. Esse exercício estimula a percepção corporal do outro, 

identificando aspectos inconscientes, além de proporcionar a auto-expressão e o 

exercício da comunicação corporal correta. Isso facilita que a pessoa perceba como 

se comunica corporalmente com o outro, identificando a melhor maneira de se 

expressar, ser compreendido e, consequentemente, correspondido. 

Um terceiro momento foi marcado com um jogo de expressão corporal em 

que todo o corpo representaria emoções variadas como medo, confiança, prontidão, 

segurança, tristeza, raiva, felicidade, entre outros. 



	   105 

Aquecidos corporalmente, o grupo então estaria apto a entrar na proposta do 

dia. Foi pedido que eles resgatassem o mapa desenvolvido no primeiro dia, 

relembrando das situações vividas nos diferentes papéis sociais que desempenham 

no dia-a-dia. Em seguida, cada um escolheria uma situação vivida em um papel 

social. Revivendo a cena internamente, eles foram estimulados a expressar 

corporalmente a situação de maneira que o corpo pudesse representar a situação 

emocional contida naquela cena. 

Nessas imagens corporais, os jovens foram estimulados a se perceberem 

corporalmente naquela posição e perceberem os colegas. Num jogo de percepção 

grupal, eles poderiam se aproximar de algum colega em que a expressão corporal 

chamasse atenção e complementar a imagem do colega com outra imagem 

corporal. Exemplo: alguém com o corpo ereto e tenso, e sendo complementando por 

outro com um gesto de abraço ou de toque.  

Algumas imagens foram experimentadas pelo grupo. Esse jogo estimula a 

conscientização de como cada um representa a sua situação interna e o que suscita 

no outro, trabalhando compatibilidades, incompatibilidades e complementariedade 

emocional. 

Em seguida, eles retomaram as suas posições inicias na cena escolhida. 

Cada um, então, deveria se aproximar da imagem corporal do colega que mais 

chamava atenção, seguindo seus próprios critérios. 

A imagem com o maior número de escolhas seria selecionada para um 

trabalho de encenações, com protagonização. A idéia da protagonização se sustenta 

na hipótese de que o protagonista representa o drama do grupo. Deste modo, 

trabalhando esse personagem, todo o grupo estaria se trabalhando 

concomitantemente. 
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Nesse grupo, a imagem escolhida foi a de um garoto que estava em posição 

de pé, tenso e paralisado. A cena trabalhada revelou um protagonista sem idéia 

nenhuma do que fazer, sentindo vergonha em uma situação em que não conseguia 

dizer para uma garota que gostava dela. Todo o grupo foi estimulado a auxiliar o 

protagonista entrando em cena e assumindo papéis complementares. A garota 

também foi representada na cena e as emoções vividas pelo protagonista também 

foram personificadas.  

A personificação é uma técnica sociodramática que traz em cena algo não 

visível ou abstrato, como, por exemplo, uma emoção. Desta forma, o protagonista 

consegue representar os agentes que atuam dentro de si em uma dada situação, 

podendo visualizá-los externamente através de personagens. Sugiram na cena 

deste protagonista: o medroso, o rejeitado, o envergonhado, o ansioso. Esses 

personagens foram vividos pelos colegas da platéia que entravam em cena. Todas 

as emoções identificadas eram levadas em conta e cada um da platéia que 

identificava uma emoção presente na situação encenada era estimulado a ser o 

próprio representante desta emoção, assumindo então o personagem-emoção.  

Foi pedido que cada personagem-emoção encontrasse uma fala 

característica em relação ao protagonista. Além disso, uma outra técnica 

sociodramática foi utilizada, a corporificação. Essa técnica é uma representação 

física de como aquela emoção atua no corpo do protagonista. Isso estimula a 

percepção do protagonista de como esse personagem influencia no desempenho de 

seu papel em cena. Deste modo, cada personagem-emoção atuaria na cena 

dialogando com o protagonista e agindo corporalmente em relação ao mesmo. Por 

exemplo, o rejeitado diz, “eu sempre sou deixado de lado” e age abaixando a cabeça 

do protagonista. 
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Na cena deste grupo, foi pedido que todos esses personagens atuassem ao 

mesmo tempo em relação ao protagonista, gerando uma intensificação emocional e 

corporal na cena. Neste momento, o protagonista foi retirado da cena e se viu de 

fora com o auxílio de outro integrante que ocupou o seu lugar na cena. Essa é uma 

técnica sociodramática chamada “espelho”, que auxilia o reconhecimento do eu e 

favorece a percepção de uma saída. Neste momento, o protagonista e o grupo se 

deram conta de que o mesmo necessitava de um pouco mais de coragem para 

resolver o seu conflito e seu sofrimento. O corajoso surgiu da platéia e entrou em 

cena, minimizando o impacto que os outros personagens-emoção tinham em relação 

ao protagonista. A cena liberou catarse grupal e protagônica e levou o protagonista a 

liberar seu ser espontâneo e criativo e, enfim, revelar para a garota: “eu gosto de 

você”. 

A cena encerrou com a garota compartilhando com o garoto que foi 

importante ela saber o que ele sentia por ela, uma vez que ela sentia o mesmo por 

ele, redefinindo seus papéis, de amigos para futuros namorados. 

Encerramos o encontro compartilhando as percepções do grupo e do 

protagonista em relação à cena vivida. Nesse compartilhar surgiram: a curiosidade 

de que aquele rejeitado tinha recebido o maior número de escolhas do grupo; 

situações em que fomos rejeitados e a importância do amor próprio e de atividades 

que suscitam esta condição a fim de se resolver e fortalecer. 

Pode-se destacar o tema co-consciente do grupo: a vergonha e a exposição; 

e o tema co-inconsciente do grupo: falta de amor próprio e rejeição, que vêm de 

carona com as cenas do primeiro encontro. 
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3º DIA - 20/05/10: 

 

Percebendo que nos dois primeiros encontros os jovens apresentaram 

emoções de conflito que dificultavam o desempenho de seus papéis e, levando em 

consideração que no último encontro procuraríamos viabilizar que os jovens 

apresentassem ao grupo o que têm a ensinar para o mundo, o terceiro encontro foi 

preparado com a intenção de intermediar a percepção entre emoções 

desagregadoras e emoções agregadoras com recursos que os levassem a esse 

exercício. 

Para tal, jogos específicos de aquecimento grupal iniciaram as atividades com 

um grupo que neste dia estava menor, devido a algumas faltas. 

O encontro foi iniciado com um breve compartilhar dos jovens com relação ao 

como se sentiram entre uma semana e outra. Eles pontuaram que se viram em 

algumas situações com seus diversos “eus” atuando na cena; a importância do som 

de poder em uma situação em que a garota estava em conflito e se sentindo 

fragilizada e outros assuntos comuns. 

Em seguida, os jovens, reunidos em roda, fizeram um primeiro jogo de 

aquecimento em que tinham que dizer “se eu fosse para uma ilha eu levaria...”. 

Cada um falaria o que levaria que lhe fosse essencial e importante e, em seguida, o 

colega ao lado retomaria o que o primeiro falou, completando com a sua idéia, e 

assim, sucessivamente. Este jogo tinha como intenção que os mesmos fizessem 

contato com suas identificações, ao mesmo tempo em que trabalharia com a 

atenção grupal, concentração e memorização. 

Num jogo seguinte, eles retirariam de um saco um papel que continha uma 

palavra. O jovem deveria completar dizendo “o que eu seria se eu fosse...”. As 
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palavras contidas nos papéis eram, por exemplo: fruta, animal, comida, estação do 

ano, personagem, música, cor. Este jogo pretendia também ser um exercício de 

desenvolvimento de identificação e de auto-percepção. 

O terceiro jogo de aquecimento foi uma atividade lúdica com desenho. Os 

jovens desenharam uma árvore. Nas raízes escreveriam suas qualidades; nos 

galhos, ações que realizam que consideram positivas; nos frutos, folhas e flores, os 

produtos de suas ações; no tronco, o que os leva a chegar em seus produtos; e na 

terra, o que os alimenta. 

Foi interessante que ao longo dessas atividades, os jovens foram 

compartilhando suas sensações e percepções, além de algumas “coincidências” que 

começavam a se revelar como, por exemplo, um garoto que tinha dito que levaria a 

mãe para a ilha e, em seguida, comentamos da mãe como uma função de alimento, 

e os dois papéis que tirou no saco se referiam a fruta e comida. Os comentários 

eram feitos com um ar de curiosidade e brincadeira entre o grupo, mas eram 

sustentados em seu significado para o garoto através das observações que eram 

realizadas pela facilitadora Vanessa sobre a importância de ser alimentado, não só 

em nutrição, mas afetivamente, para que o garoto observasse como estava se 

sentindo com relação a essas situações. 

Depois de compartilhar essas experiências, a facilitadora contou uma história 

chamada “A Menina das Pedras”, que trata de um conflito em que a protagonista se 

vê sem saída. Um corte antes de contar o final da história foi realizado para que o 

grupo pudesse pensar coletivamente sobre o enredo da história, proporcionando que 

o grupo buscasse diversas saídas para a protagonista solucionar o seu problema. A 

facilitadora encerrou a narrativa, revelando ao grupo o final da história. 

Coincidentemente um dos finais que haviam sido propostos pelo grupo era 
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semelhante ao verdadeiro final da história. O final trata de uma situação de como a 

expressão espontânea da emoção da protagonista a ajudou a resolver a situação. 

Essa história também foi selecionada pela facilitadora especialmente para 

esse encontro uma vez que propõe que uma emoção aparentemente desconfortável, 

como o medo e a raiva, podem se tornar aliadas, contribuindo para uma resolução 

criativa e adequada. 

Depois disso, foi pedido que cada um pensasse em uma situação que se 

sentisse sem saída em sua vida. Elas foram compartilhadas em grupo, sendo 

escolhida uma para ser dramatizada, 

 A dramatização tratou de uma cena em que uma garota se via em conflito 

sem saída com o seu melhor amigo. Eles se conhecem há muito tempo, tendo 

bastante intimidade. Depois de crescidos, acabaram “ficando”, sem que os outros 

colegas e familiares soubessem, e sem um comprometimento de namoro. O que 

aconteceu depois foi que o melhor amigo arrumou uma namorada, deixando a sua 

amiga desconfortável na amizade e sem saber o que fazer. 

Todo o grupo se envolveu com a cena e se dispôs a entrar nos papéis de 

melhor amigo, melhor amiga e namorada. Como o clima de envolvimento, sintonia e 

entrosamento no grupo iam ficando cada vez mais fortes, mais algumas 

coincidências ganharam a cena. Logo que a protagonista expôs a sua situação e 

disse “o problema é com o meu melhor amigo...”, a facilitadora apressou-se em 

comentar do “melhor amigo que foi levado a ilha”, uma vez que a mesma garota no 

jogo de aquecimento da ilha revelou que levaria o seu melhor amigo. Essa 

sinalização fez com que a protagonista se sentisse sendo revelada e desvelada, 

mas de uma forma protegida trazendo consigo a sensação da revelação de um 

sentido. 
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Outra situação que marcou o clímax da cena foi quando um garoto do grupo 

se dispôs a ser o melhor amigo na cena. Enquanto outra garota que desempenhava 

o papel da protagonista melhor amiga conversava com ele, a facilitadora pediu que 

ela desse um nome a ele. A menina pediu que a protagonista revelasse o nome 

verdadeiro, mas para que pudesse ser preservada a identidade do mesmo, a 

facilitadora sugeriu que ela desse outro nome a ele. João tinha sido escolhido, mas o 

grupo imediatamente se posicionou não gostando da idéia. A facilitadora pediu que o 

próprio garoto escolhesse que nome ele teria. Quando então revelou, a protagonista 

não se aguentou com tamanha emoção, pois viu que o nome escolhido pelo ego 

auxiliar era o mesmo do seu melhor amigo. O grupo comemorou alegremente com 

aquela revelação, sentindo o alcance do sociodrama na cena protagônica.  

Muitas foram as soluções apresentadas pelo grupo: falar para ele escolher 

com quem queria ficar; escolher trocar de lugar, sendo ela que arrumasse um 

namorado; brigar com o melhor amigo; entre outras. 

O mais importante, em meio a tantas tentativas de solução, foi a protagonista 

ter sido trabalhada em suas emoções de raiva de si mesma por ser uma pessoa que 

quer se apresentar ao mundo como uma boa pessoa, boa amiga, amigável e 

amorosa, não conseguindo deixar espaço para seus sentimentos de ciúme e 

incômodo. Esses dados sobre a sua “personalidade amiga” apareceram em sua 

árvore, que foi retomada durante a cena pela facilitadora, trazendo ainda mais 

sentido para a relação com sua dificuldade.  

Mais um dado significativo que foi compartilhado foi com relação a dificuldade 

da protagonista em revelar seu lado “mulher” ao melhor amigo, comprometendo a 

relação que parecia ser de amizade. Também foi compartilhado o cruzamento de 

cenas e a sobreposição de dois papéis em uma mesma relação, referente ao papel 
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de melhor amigo(a) e namorado(a) e sobre a dificuldade em escolher um deles, pois 

toda escolha implica em uma perda, e a protagonista percebeu que sua escolha 

deveria levar em consideração o fato de que o que estava mais claro para ela era 

que não queria perdê-lo. Isso fez com que no final ela experimentasse uma possível 

solução escolhendo ficar no papel de amiga. 

Também foi percebido que, ao não terem comunicado verdadeiramente seus 

reais sentimentos um ao outro, a relação de amizade foi a que literalmente ganhou 

maior visibilidade, implicando no sentimento real por detrás daquela relação. Isso 

lembrou a cena trabalhada no último encontro, em que o protagonista não conseguiu 

dizer para a amiga que gostava dela. 

Depois de muitos exercícios de treinamento de possíveis soluções, a 

protagonista compartilhou seus sentimentos sobre o sociodrama, o grupo também 

se colocou absolutamente firme e participativo, garantindo cuidado com a entrega da 

situação vivida pela protagonista. Falou-se sobre a experiência do amor em diversos 

aspectos da vida, e que mesmo sem termos a melhor solução para essa situação 

sem saída, que a protagonista pudesse fazer valer seus reais sentimentos, 

favorecendo sua livre expressão para que pudesse encontrar um caminho adequado 

para a transformação dessa relação, assim como a protagonista da história narrada. 

O encontro foi encerrado com a proposta de que cada um pensasse em algo 

que percebe fazer bem em sua vida, para ensinar para o mundo. Essa ação seria a 

proposta do próximo e último encontro proposto nesse ciclo de oficinas. 
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4.2 Turma de Sábado 

 

1º dia - 08/05/10: 

No de participantes: 19 – 8 homens e 11 mulheres 

Faixa etária: 15-18 

Local Sede da Associação SOS Juventude 

Facilitadores: Vanessa Franco e Bruno Padilha 

Registro: Relatório e Vídeo 

 

Para o grupo de sábado, realizamos as mesmas propostas utilizadas com o 

grupo de quinta-feira.  

Seguimos com a realização de um contrato de grupo destacando o 

comprometimento dos participantes em estar presentes em todos os encontros, 

confirmação do dia e horário, sigilo grupal para preservação dos conteúdos 

compartilhados em cada atividade, suporte de grupo para acolher os colegas 

evitando julgamentos, exclusão, dentre outros comportamentos que pudessem 

afetar o desempenho igualitário dos mesmos. 

O “Jogo dos Papéis” também contou com a realização dos átomos sociais, 

destacando as emoções vividas em cada papel escolhido; a descrição de uma 

situação vivida em um papel social; divisão em subgrupos; redação de uma cena 

comum; e preparo de uma encenação.  
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DRAMATIZAÇÃO: 

CENA 1 – Garota que está nervosa com o jogo do seu time que está 

perdendo e recebe uma ligação durante o jogo com a notícia de que seria madrinha. 

Essa cena quando trabalhada enfatizou a emoção positiva em ser madrinha. 

CENA 2 – Sala de aula, professora de matemática dando aula. Diversos 

alunos com diferentes características assistindo aula. A aluna “cdf e puxa-saco”; a 

que sonha em ser modelo; o aluno bagunceiro que perdeu o pai. No trabalho com a 

cena, destacaram-se diversas possibilidades em como a professora poderia dar a 

aula com um aluno bagunceiro atrapalhando. Invertemos os papéis deixando que o 

próprio aluno fizesse o papel de professor e ver como ele cuidaria da situação. 

Apareceu a punição como tentativa de resolução; a professora chamando o aluno 

para que o auxiliasse na apresentação da turma; a conscientização do aluno em 

excluir os outros, decorrente da própria experiência em se sentir excluído, com a 

emoção subjacente ao luto e saudades do pai etc. Também se trabalhou a 

experiência da aluna “puxa-saco” sendo caçoada pelo grupo, mas podendo se 

posicionar dizendo da importância em saber com quem se aliar para poder crescer e 

se desenvolver. 

CENA 3 – Menina que namora um rapaz considerado vagabundo pela mãe. A 

prima fica sabendo do namoro e revela para a mãe da garota que, quando a recebe 

em casa, briga e bate na menina. E a revolta da mesma com a prima. A cena foi 

trabalhada abrindo possibilidade para que a platéia interagisse com os personagens, 

interferindo no script e propondo outras alternativas. A filha mostrando para a mãe 

que gostaria de ter um diálogo maior com ela para que pudesse contar as suas 

experiências com maior confiança; o namorado se apresentando para a mãe e 

dizendo de suas intenções com a filha; a mãe respondendo que o pai deveria estar 
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presente na situação. Os personagens foram dispostos para a platéia, para que os 

participantes pudessem dialogar com pessoas que desempenham papéis parecidos 

em suas vidas. Surgiram: o abraço da amiga/prima; o abraço com a mãe que quer o 

bem; o compartilhar com o namorado para que ele pudesse também ir em busca de 

se desenvolver mais, procurando um emprego ou um estudo e outros 

Foi interessante perceber que algumas pessoas iriam sair mais cedo da 

atividade, mas optaram em ficar até o final, o que sinalizou a identificação do grupo 

com as cenas compartilhadas e a mobilização das mesmas em cada participante, 

que aparentavam entusiasmo e agitação ao final do trabalho. 

Foi realizado então um breve compartilhar das cenas, propondo que cada um 

encontrasse uma palavra que representasse como estavam se sentindo ao final do 

trabalho. Alívio, segurança e confiança foram algumas delas. 

Como com o outro grupo, propusemos que eles observassem o desempenho 

de seus papéis durante a semana e que se quisessem poderiam compartilhar essas 

observações ao longo dos próximos encontros. 

 

 

2º DIA - 15/05/10: 

No de participantes: 19 – 8 homens e 11 mulheres 

Faixa etária: 15-18 

Local: Sede da Associação SOS Juventude 

Facilitadores: Vanessa Franco e Bruno Padilha 

Registro: Relatório e Vídeo 
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O mesmo método do segundo encontro foi aplicado com este grupo, tendo, 

portanto, vivenciado os mesmos jogos de aquecimento e integração grupal. 

A cena mais escolhida e trabalhada foi a de uma garota que conversava com 

a sua melhor amiga sobre a profissão que gostaria de exercer, quando uma outra 

menina “bruta-montes” aparecia, retirando a sua amiga da cena para conversarem a 

sós sobre um garoto com quem gostaria de “ficar”, deixando a protagonista revoltada 

com a “bruta-montes” e se sentindo abandonada pela amiga.  

Da mesma forma como foi feito com o grupo de quinta-feira, foram utilizadas 

as técnicas de personificação e corporificação, revelando os personagens-emoção 

da cena, no caso, a abandonada, a enraivecida, a ansiosa, a ciumenta e a 

possessiva. Com os personagens atuando simultaneamente na cena, a protagonista 

foi, em um dado momento, retirada da mesma para que pudesse se ver em espelho. 

Neste instante, a protagonista se deu conta de como estava “mal” na cena, quando 

então solicitou a inclusão de mais um personagem que surgiu na cena real ao final 

da situação. Um amigo que aparecia para ficar com a protagonista e acolhê-la. O 

amigo foi representado como um substituto da função depositada pela protagonista 

na amiga, de companhia, reconhecimento e proximidade.  

Para que os personagens-emoção pudessem minimizar a sua atuação na 

cena, transformando as emoções enquanto a garota reconhecia no amigo essa 

saída para o seu sofrimento, um membro da platéia entrou em cena no papel da 

protagonista e, em uma ação corporal, faz uma soltura no seu corpo, como que 

exorcizando aquela tensão. Para que a situação pudesse ser integrada de forma 

ainda mais consciente, a facilitadora entrou como personagem-emoção e deu uma 

voz para aquele movimento, como se nele estivesse contida a experiência vivida nos 

sociodramas de sábado do SOS Juventude, retomando os exercícios de 
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aquecimento – as massagens, as solturas e descontração corporal – como recursos 

disponíveis a protagonista para que pudesse se fortalecer. 

Encerramos a cena com a despedida da protagonista de seus personagens-

emoção, mas mantendo ainda o papel de possessiva, porém, com menos 

intensidade. 

O grupo compartilhou ao final as sensações vividas em situações de ciúme na 

vida real, principalmente com as amizades e a necessidade de que uma só pessoa 

garanta o sentimento de completude que buscamos em nossas vidas. Falou-se da 

importância de aprendermos a perceber o outro como possibilidade e não como 

garantia de satisfação plena, podendo perceber diversas situações e pessoas que 

nos preenchem e que possibilitam a nossa completude. 

 

3º DIA - 22/05/10: 

 

Neste terceiro encontro com o grupo de sábado, foi realizada a mesma 

atividade feita com o grupo de quinta-feira. Começamos com os mesmos jogos de 

aquecimento (jogo da ilha e jogo de identificação, desenho da árvore e conto da 

“Menina das Pedras”). 

Foi interessante observar o clima de proximidade e acolhimento do grupo se 

revelando cada vez mais entre os participantes através de gestos de carinho, 

cuidado, atenção e apoio durante esses jogos. Atitudes de incluir os membros que 

iam chegando atrasados para entrar e participar do grupo, alguns jovens novos na 

atividade de sociodrama também contaram com o apoio e inclusão dos demais, 

entre outras atitudes que revelaram, neste terceiro dia, um entusiasmo de natureza 

um pouco mais afetiva presente na atividade. 
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Durante o desenho da árvore um clima de reflexão e troca entre os 

participantes sobre o que pensavam ser suas qualidades, suas ações positivas, 

predominou durante todo o tempo do exercício. Foi possível reconhecer a entrega 

de todos ao buscarem realmente preencher de modo significativo cada parte da 

árvore. 

Após essa plena atenção despendida neste exercício, o conto foi narrado pela 

facilitadora que espontaneamente incluiu na narrativa conteúdos revelados pelos 

mesmos durante os jogos de aquecimento. Isso foi fazendo com que os jovens se 

identificassem ainda mais com a narrativa e “mergulhassem” num clima mais 

profundo de autoconhecimento e contato com emoções como afeto, coragem, 

proteção e entrega. 

Todos esses conteúdos foram expressos pela reação do grupo diante da 

narrativa, demonstrando bastante emoção e cuidado entre os participantes. Alguns 

choraram, outros se abraçavam e apoiavam uns nos outros como que recebendo 

colo. 

A proposta de realização cênica não teve ressonância no grupo devido ao 

clima de introspecção e reflexão intuitiva reveladas pelo co-consciente grupal. Mas o 

fato mais importante foi perceber o grupo pela primeira vez em um silêncio produtivo 

e acolhedor, diferente do clima geralmente recorrente de dispersão e crítica grupal. 

Encerramos com um breve compartilhar de alguns revelando como estavam 

se sentindo com a história e com a proposta de, no último encontro, prepararem algo 

que tenham a ensinar ao mundo. 
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4.3 Narração Teatro do Oprimido  

 

Data do Encontro – 13/08/2011: 

 

No de participantes: 15 – 4 homens e 11 mulheres 

Faixa etária: 15-18 

Local: Sede da Associação SOS Juventude 

Facilitadores: Kelly Di Bertoli e Bruno 

Registro: Relatório e Vídeo 

 

Integração com o grupo.  

O encontro contou com uma conversa inicial dos jovens sobre as atividades 

que vinham realizando com o SOS Juventude. Relataram estar fazendo atividades 

com a temática do alcoolismo na comunidade. Neste momento, por consenso, 

decidiu-se também trabalhar este assunto nas dramatizações as com técnicas de 

Teatro do Oprimido.  

Num primeiro momento, deixamos que trouxessem assuntos gerais de 

relacionamento com o grupo e dos principais acontecimentos das atividades, com o 

objetivo de nos integramos ao grupo a fim de estabelecer um ambiente de confiança, 

uma vez que sabíamos que a temática do alcoolismo era um problema grave que 

assolava diversas famílias da comunidade. 

A conversa nos mostrou que como estavam fazendo atividades desde junho 

de 2010 o grupo se encontrava bastante coeso, tendo gerado boas amizades. 

Apresentamos como seria a base de nossas atividades com as técnicas do 

Teatro do Oprimido. Como já faziam atividades de teatro convencional, logo se 
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interessaram em participar. Demonstraram bastante interesse quando expusemos 

que haveria interatividade com a platéia, de uma forma que todos sempre 

participariam, mesmo não atuando diretamente nas cenas. Também se mostraram 

entusiasmados pela possibilidade de verem suas histórias transformadas em cenas.  

Demos continuidade propondo o contrato de grupo, enfatizando a importância 

do comprometimento de todos os participantes em manter o sigilo das situações e 

histórias narradas, preservando a todos. Como realizado nas sessões de 

sociodrama, colocamos importância do suporte de grupo para acolher os colegas e 

evitar julgamentos e outros comportamentos pudessem afetar a confiança e a 

entrega nas cenas.  

Começamos a conversar sobre as questões que entendiam ser importantes 

para trabalharem, sempre com foco em problemáticas que requeressem um desejo 

de mudança. 

Pedimos para que contassem situações de suas vidas cotidianas, de modo 

que pudéssemos eleger algumas histórias a serem teatralizadas.  

Os jovens contam histórias de álcool relacionadas à prostituição, má 

influência, violência e gerador de discórdia familiar. A bebida é vista como algo 

negativo para os jovens deste grupo.  

Duas histórias foram marcantes para o grupo. Uma se tratava do problema de 

alcoolismo com a mãe de um dos participantes. Ele reclamava que os amigos viam a 

mãe dele urinando na rua e que todos os amigos zombavam dele. Ele já havia 

procurado levar a mãe para tratamentos, mas ela sempre recusava. Que a mãe 

chegava bêbada em casa e batia nele e nas irmãs. Que o pai bêbado tinha levado o 

dinheiro da casa e deixado a família sem nada. Essa cena tocou o grupo pelo 

problema da desestruturação da família, afetando principalmente as crianças. 
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Outra história trata de uma garota que disse que gostaria de poder resolver 

seu problema com a mãe que bebe e bate nos filhos. Nesta estória a garota chega 

com um amigo da escola que é obrigado a arrombar a porta para que a garota 

adentrasse sua casa. A jovem encontrou a mãe bêbada no chão, tendo sofrido 

violência doméstica por parte do marido, que é padrasto da adolescente, 

completamente embriagado. 

 

CENA 1  

O jovem que contou a história assumiu o personagem, sendo ele mesmo, e 

ganhou o nome de João. Também participavam da cena suas irmãs, batizadas de 

Clara e Rafaela. Sua mãe se chamaria Silmara e o pai Tancredo. 

A cena foi construída com mãe chegando bêbada de uma noitada, acordando 

e batendo nos filhos que, desesperados procuravam amenizar a situação. Depois 

chegava o pai, também bêbado, contando que havia vendido tudo que a família tinha 

para comprar drogas. Diversas situações de violência se sucederam. A plateia 

interviu fazendo sugestões que o próprio jovem que contou a historia já havia 

tentado e, mais uma vez, não surtiu efeito. No entanto, foi importante para que todos 

vissem a cena e refletissem sobre a situação que muitos presenciam na 

comunidade. 

 

CENA 2 

A jovem Adelaide, seu amigo Pedro, sua mãe Marcelina e o padrasto 

Augusto. A cena se desenvolve com o padrasto da jovem batendo em sua mãe. 

Quando a adolescente chega em casa e encontra o padrasto bêbado e a mãe caída, 

ela começa a pedir ajuda. Três pessoas chegam para ajudar, um homem que 
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procura conter o padrasto bêbado que, a todo momento, quer brigar, e outras duas 

pessoas tentam acordar a mãe que permanece caída.  

 

 

________________ 

 

 

Nas duas histórias ambos os pais se encontram embriagados. As histórias 

foram trabalhadas repetidas vezes. Buscamos, através da linguagem cênica, o 

fortalecimento dos jovens oprimidos buscando alternativas para o problema vivido. 

Os jovens fizeram o papel muitas vezes, tentando ensaiar para um futuro que onde 

veriam salvos seus lares.  

As cenas foram bastante marcantes para todos que se identificaram com os 

momentos representados. A dramatização suscitou reflexões importantes após seu 

enceramento, onde todos concordaram com os malefícios causados pelo excesso 

de bebida e outras drogas. 

O grupo aponta a violência doméstica como um fato comum e todos os jovens 

já haviam presenciado a situação em algum momento.  

Disseram só haver tratamento gratuito para alcoolismo na região na igreja 

evangélica. Isso nos mostra a importância de alguma unidade de saúde trabalhe o 

problema.  

Não existem outras clínicas de tratamento acessível, dificultando a 

recuperação dos danos causados pela bebida entre adultos e jovens. Assim sendo, 

levantou-se a importância de um tratamento na região para álcool e drogas.  
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Também argumentaram que quando os pais puderem assistir as cenas que 

eles estão fazendo, algo poderá mudar em seus lares. 

Desta maneira, apontaram para a necessidade de atividades que 

proporcionem integração com os pais ou até mesmo grupos para pais dentro de um 

projeto, que trabalhe a expressão artística.  
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CAPÍTULO 5 

ANALÍTICO 

 

Neste capítulo, observaremos as dinâmicas de expressão e dramatização dos 

participantes, construídas a partir das narrativas do cotidiano apresentadas por eles. 

O processo de análise se dará, primeiramente, pela identificação das manifestações 

simbólicas, significadas em seus cotidianos de maneira à relacioná-los às emoções 

nas perspectivas da caracterização dos personagens – Individual – e das dinâmicas 

relacionais – Coletiva:  

Individual: como os participantes constroem os personagens das cenas e a 

relação destes com suas auto-imagens concebidas e resgatadas do cotidiano. 

Coletiva: a partir das características evidenciadas nos personagens, 

analisaremos as inter-relações destes nas dinâmicas dramatizadas, analisando os 

aspectos emocionais de sorte a caracterizá-los como aspectos negativos (medo, 

desprezo, culpa, vergonha, tristeza, raiva, ressentimento, inveja, frustração) e 

positivos (satisfação, confiança, esperança, orgulho, justiça).  

E, neste sentido, analisar suas influências no coletivo por impactos 

agregadores e desagregadores, mobilizadores e desmobilizadores, além de 

potencializadores e despontencializadores.  

Num segundo momento faremos uma análise transversal com o objetivo de 

caracterizar as evidências de conscientização e empoderamento pelos seguinte 

critérios de análise:  

Conscientização: apropriação dos aspectos emocionais e analíticos, 

reflexivos nas dinâmicas interacionistas do cotidiano.  
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Empoderamento: ações orientadas para mudança de situações desfavoráveis 

ou negativas em situações mais favoráveis ou positivas. empoderamento por 

emoções consideradas potencializadoras.  

A seguir, analisaremos uma cena de que se utilizou do sociodrama e outra 

em que a ferramenta foi o teatro do oprimido, com as quais levantaremos os 

referencias apropriadas à nossa tese, que tangem os aspectos Individuais, 

Coletivos, Empoderamento e Conscientização. Ressaltamos que, apesar das 

situações serem reais e registradas em vídeo, os nomes utilizados aqui são fictícios, 

para preservar a identidade dos envolvidos. 
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5.1 Técnicas de Sociodrama  

Cena: Sala de aula com aluno bagunceiro 

  

Em uma sala de aula disposta com carteiras enfileiradas nos moldes 

tradicionais, a professora de matemática começa o primeiro dia de aula. Estudantes 

com diferentes características assistem à aula: 

A aluna “CDF puxa-saco”, Leidiane, sentada na primeira carteira; a que sonha 

em ser modelo Gisele, logo atrás, na segunda fila; o aluno bagunceiro que perdeu o 

pai Dagoberto, na última carteira, e a que estuda música Adelina, ao lado dele. 

 

Ação 

Professora- Meu nome é Claudete, sou professora de matemática. Sei que 

aula de matemática é chata, mas vou tentar ser uma professora legal, estou 

prometendo. Aqui é o...3o G? 

Todos- Sim é o 3o G 

P- Eu antes dei aula por 5 anos na escola Pássaro Azul e agora eu fui 

transferida pra cá, quero conhecer alunos e estou em uma nova etapa da minha 

vida. Agora eu gostaria de saber de vocês... 

NARRATIVA EM OFF(NO)- Neste momento o aluno (D) vestindo camiseta 

azul começa a cochichar com as outras alunas que começam a rir. Imediatamente 

começam gargalhadas da plateia. A professora, mesmo percebendo a interferência 

do aluno prossegue as apresentações: 

P- Como é seu nome? 

Adelina- Adelina da Silva 

P- Quantos anos você tem? 
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A- 18 anos 

P- Você gosta de fazer o que, Adelina? 

A- No momento estou estudando piano, e trabalhando 

P- Trabalhando em que? 

A- Em um banco como estagiária 

NO- Neste momento um aluno (D) que vestia camiseta azul joga uma bolinha 

de papel em uma aluna sentada a sua frente. 

P- Você, moço de azul! 

Dagoberto- Meu nome é Dagoberto, tenho 17 anos 

P- Você faz o que? 

D- Só estudo 

NO- Em tom de voz mais baixa, Dagoberto fala em seguida, rindo, com ar de 

deboche: 

D- E atrapalho a aula... 

P- Qual é seu sonho? 

D- Meu sonho era ser administrador, mas meu pai morreu e ele queria que eu 

fosse jogador de futebol. 

NO- Se dirigindo a outra aluna a professora indaga: 

P- Você mocinha.  

Gisele- me chamo Gisele! 

P- Qual o seu sonho? 

G- Ser modelo 

NO- Dagoberto cai na gargalhada e a plateia ri em reposta ao personagem. A 

professora se dirige a outra aluna e enfatiza: 

P- Agora você 



	   128 

NO- Neste momento Dagoberto começa a zombar com gritos. 

D- i, i, i, i ,i, i, i, i, i, i, i, i, i, i, i, i, .... 

P- Dagoberto! Você vai ganhar um ponto negativo! 

D- Por que “psora” ? Você nem passou nada ainda! 

NO- A professora se dirige a aluna que dialogava, antes da interrupção de 

Dagoberto, e pergunta: 

P- Qual seu nome? 

Leidiane- meu nome é Leidiane, tenho 17 anos 

P- Qual seu Sonho? 

L- Ser professora de matemática  

NO- Dagoberto começa a zombar: 

D- Aí, puxa-saco! 

P- Dagoberto, se você falar mais vai ficar o ano todo com zero! Silêncio 

mocinho, que eu sou professora!  

D- Encheu o saco! 

P- Encheu o saco? Você quer descer, ser expulso da sala? Então, por favor, 

a porta está aberta, serventia da casa. Se você não quer escutar a colega, saia. 

P - por favor continue Leidiane 

 

_____ 

 

(NO)- A facilitadora Vanessa interrompe a cena e pede para que a 

professora e o aluno bagunceiro troquem de papéis. Imediatamente o rapaz, 

agora no papel de professora, se dirige à jovem, agora no papel de aluno bagunceiro 

e diz (SEGUNDO ATO): 
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P- Por favor, você pode repetir seu nome? 

NO- A jovem, constrangida por não mais possuir a autoridade de professora e 

inconformada com o novo papel de aluno, sem ter recursos para exercer poder, se 

defende misturando-se ao papel do aluno bagunceiro: 

D- Não vou falar, não quero falar! Eu só falo se eu quiser! 

NO- Com expressão facial de soberba a professora, agora protagonizada pelo 

rapaz, aponta para a porta e pronuncia enfaticamente: 

P- Desce! 

N- A plateia se inflama em gargalhadas 

 

NO- a facilitadora interrompe a cena e pergunta à plateia se existe uma 

alternativa para resolução do impasse, que não seja pela punição do aluno.  

Neste momento uma jovem que está na plateia toma o papel do 

professor e o primeiro jovem reassume o papel de Dagoberto. 

 

P- Vocês gostam de matemática? 

D- Eu não! 

L- Eu adoro! 

PLATEIA E TODOS OS PERSONAGENS- Iiiii CDF, puxa saco! 

NO- Leidiane se contrai, aparentando bastante desconforto e 

constrangimento. A professora em ato de apoio a Leidiane lhe dá a palavra: 

P- Leidiane, você pode por favor dizer ao seu amigo por que gosta tanto de 

matemática? 
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NO- Leidiane move seu tronco para trás, olha nos olhos de Dagoberto e 

declara enfaticamente: 

L- Porque com a matemática se exercita a mente e não me torno alienada 

igual a você! 

NO- Leidiane arranca aplausos da plateia, que demonstra adorar o 

espetáculo.  

D- Isso são seus problemas! 

 

NO- A facilitadora divide o papel de Dagoberto como jovem participante 

e complementando-o profere: 

Facilitadora - Eu não quero saber dos seus problemas, porque na 

verdade ninguém quer saber dos meus problemas também e eu não aguento 

mais isso! Meu pai morreu e ninguém me ajudou quando ele morreu... e que 

saber: eu vou continuar atrapalhando mesmo, porque todo mundo me 

atrapalha e... 

NO- O Jovem-Personagem de modo misturado, interrompe a facilitadora 

e, ESPONTÂNEA E SINCRONICAMENTE, REASSUME O PAPEL DIZENDO: 

D- ...e que tudo se “fôda”! (concordando com os as palavras colocadas pela 

facilitadora).  

 

NO- a cena continua... 

P- Dagoberto, você pode vir a frente da sala por favor e ficar ao meu lado? 

NO- Dagoberto, corpórea e facialmente expressando desconfiança, vai 

lentamente à frente da sala e aguarda. 
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P- Você poderia apresentar suas colegas de sala, por gentileza, e perguntar o 

nome das que não conhecer. 

NO- Dagoberto, demonstrando surpresa, admiração e alívio por não ser 

repreendido, deu sequência à apresentação das colegas de forma amigável, 

mudando completamente seu comportamento.  
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Análise  

 

A cena reproduz um espaço de relações de poder bastante recorrente da vida 

cotidiana dos participantes, uma vez que todos os presentes, exceto os facilitadores, 

eram jovens estudantes dos ensinos médio e fundamental, potencializando desta 

forma a identificação e o envolvimento de todo o grupo. 

 

Análise Individual 

Destacamos a relação com o personagem da jovem participante que 

representa o papel professora em sua primeira ação ao apresentar sua figura 

dramática:  

 

“(...)sou professora de matemática. Sei que aula de matemática é 

chata, mas vou tentar ser uma professora legal, estou prometendo”  

 

Notamos que a composição das imagens que caracterizam o papel se dá por 

concepções de imagens generalizadas. A professora, enquanto autoridade 

condutora da situação e a disciplina matemática, denotada por um significado de 

rigor que torna a disciplina generalizadamente considerada como “chata”.  

Logo, os significados da imagem professora mais a imagem da disciplina 

matemática constroem uma representação de autoridade rigorosa que, se 

relacionarmos a expressão da personagem: “(...) vou tentar ser uma professora 

legal”, podemos considerar o personagem como um opressor em potencial. Esta 

condição que não ocorre num primeiro momento, pois a personagem diferencia-se 

da imagem generalizada, singularizando-se por uma figura amigável: “mas vou 

tentar ser uma professora legal, estou prometendo”. A promessa, em nossa visão, é 
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um ato para conquistar a credibilidade da personagem perante os estudantes, 

garantindo que não irá oprimí-los.  

A evidência de como a jovem procura garantir este valor à imagem do 

personagem é notada quando, na cena seguinte, a professora permite que o aluno 

de camiseta azul interfira na aula, sem qualquer tipo de repreensão.  

Podemos também considerar, pela imagem generalizada negativa da 

professora, reproduzida pela jovem, que ela busca transformar, para ela mesma, a 

representação genérica adversa da professora de matemática em uma figura mais 

receptiva e amigável. 

A caracterização do aluno bagunceiro na representação cotidiana, num 

primeiro momento se apresenta pelo desafio à benevolência da personagem 

professora, parecendo tentar desmascarar a figura “legal” da personagem e 

provocar sua autoridade, apresentando uma situação de relações de poder, 

procurando sobressair-se em destaque perante os outros personagens. Para tanto, 

o personagem necessita criar um conflito para alterar a condição de estabilidade 

mantida pela figura poderosa da professora.  

Podemos observar esta condição quando Dagoberto se expressa dizendo: “E 

atrapalho a aula...” 

Outra característica a ser ressaltada na personagem Dagoberto é que seu pai 

é falecido e, quando vido, gostaria que filho se tornasse jogador de futebol quando 

adulto. 

Com relação às outras personagens, destacamos a da aluna “CDF” Leidiane, 

que polariza a relação com Dagoberto uma vez que procura o apoio da professora. 

Situação esta que pode ser evidenciada quando se expressa ao dizer que seu sonho 

é “ Ser professora de matemática” e Dagobeto responde: “Aí, puxa saco!”.  
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Análise coletiva (dinâmicas relacionais) 

O primeiro aspecto a ser lembrado para as considerações na perspectiva 

coletiva é que cada personagem possui elementos da realidade cotidiana dos 

respectivos jovens que os representam. Assim sendo, os sonhos e valores 

apresentados nas encenações correspondem aos sonhos e valores dos 

participantes. 

A situação encenada apresenta três personagens com maior tensão em suas 

relações: a Professora, Dagoberto e Leidiane. 

A partir da colocação da professora como autoridade, duas representações 

polarizadas se apresentam: a de Dagoberto ao interpor-se sucessivamente, 

dificultando a aula, e a de Leidiane em afirmar os valores principais da professora, 

identificando-se ao corresponder-se com os aspectos estruturantes da personagem 

professora de matemática, exemplificado pela manifestação do sonho da 

personagem em “ser professora de matemática”. Assim sendo, esta tríade de 

personagens protagonizam as tramas principais da dramatização. 

Dagoberto assume uma postura de rebeldia, intensificando suas ações 

adversas até conseguir instigar diretamente a impaciência (raiva) da professora e 

provocar o conflito: “P- Dagoberto! Você vai ganhar um ponto negativo! D- por que 

“psora”? Você nem passou nada ainda!(...)” 

Intransigente em sua postura, Dagoberto percebe que se contrapondo à 

Leidiane: “Aí, puxa-saco!” promoverá o caos que aparenta perseguir, sem evidenciar 

exatamente seus motivos.  

No entanto, notamos que o personagem Dagoberto ganha o apoio da plateia 

formada por jovens que vivem situações de aula no cotidiano. Este fato suscita a 
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compreensão de que os participantes da cena se espelhavam em Dagoberto como 

representante de suas vozes, em um sentido de liberdade, diante de uma situação 

opressora como as salas de aula com professores que, pela autoridade a este papel 

social atribuída em sala de aula, reagem com comportamentos autoritários 

repressores. 

Neste sentido, a plateia estava em uma arena torcendo, de certa maneira, 

para ver uma mudança da cena desfavorável do dia a dia. Outrossim, Dagoberto e a 

professora, por mais que pessoalmente se respeitassem, naquela situação eram 

adversários.  

Quando Dagoberto se coloca dizendo: “encheu o saco” como ato contundente 

de sua revolta à repreensão da professora, está partindo para o confronto direto. 

Naquele momento, a personagem com maior condição de exercer poder, ou seja, a 

professora, venceria. No caso, Dagoberto, tendo o apoio do público, se tornaria um 

tipo de herói para os colegas. Resta saber a que ponto ele estava se desvalorizando 

por não se importar com a consequência desastrosa de seu ato, sugerindo certa 

falta de amor próprio ou se, conscientemente, pretendia demonstrar com seu ato a 

injustiça da relação autoritária professor-aluno. Até este momento não é possível ter 

clareza da intenção do personagem, contudo, tanto sua posição de herói quanto a 

demonstração do autoritarismo estavam se evidenciando na cena. 

No momento em que a facilitadora intervém, determinando a mudança de 

papéis, a postura do jovem, agora com o poder da professora, é claramente de 

vingança. Um contra-ataque muitíssimo bem-vindo. 

Ressaltamos também que a jovem, quando se viu obrigada a atuar por um 

personagem que claramente estava em desvantagem na situação de poder, se 

defendeu como pode no momento, se entregando totalmente ao personagem, 
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zelando por sua integridade. A condição que desejamos mostrar é que a jovem 

assumiu a postura que vivia o personagem e não se rendeu, atuando com coragem 

diante do conflito, por mais que pudesse haver outras alternativas mais 

conciliadoras. No entanto, o orgulho imperou na ação e o aluno acabou expulso da 

sala. 

 P- Por favor, você pode repetir seu nome? 

 D- Não vou falar, não quero falar! Eu só falo se eu quiser! 

 P- Desce! 

 

Enquanto jovem por detrás do personagem, o participante levou adiante um 

contra-ataque, que também pode ser considerado um ato de revanche. No entanto, 

ao mesmo tempo, atacou seu personagem original, expulsando-o da sala. Este fato 

torna-se interessante uma vez que o personagem Dagoberto foi construído pelo 

jovem, que no papel de professora o afrontou. Considerando que o personagem se 

caracterizava por aspectos de sua realidade, pode-se dizer que ele acometeu sua 

própria imagem, ou uma perspectiva de uma auto-imagem, que faz parte de sua 

realidade, possibilitando-nos considerar que nem ele próprio aprovava totalmente as 

atitudes de Dagoberto. Mas certamente as aprovava em algum grau. É provável que 

em sua realidade cotidiana o jovem não se arriscasse desta forma, construindo uma 

imagem de desrespeito dentro de sua escola. Porém ficou claro que quando pôde 

expressar sua revolta o fez com entrega, intensidade e destemidamente. 

Analisando a possibilidade do jovem participante tanto afirmar como também 

desaprovar sua auto-imagem, representada pelo personagem Dagoberto, 

consideramos, pela aprovação da plateia, que o personagem correspondia com a 

expectativa do público participante, nos elucidando o aspecto de construção da 
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imagem pelo social. Ao mesmo tempo, o jovem, atuando no papel do professor, 

também condenou as atitudes ao punir o aluno. 

Esta dinâmica nos leva crer que o comportamento apropriado do professor 

seria punir o aluno e neste sentido, ao atuar como professor, o jovem correspondeu 

a expectativa abrangente do senso comum em punir o aluno nesta ocasião.  

A plateia aplaudiu tanto à ações do aluno bagunceiro quanto do professor em 

momentos distintos, também demonstrando a influência da expectativa do publico na 

interação com os personagens. 

Um fato notado é que a plateia se manifesta com aplausos sempre que a 

cena produz um ato de ousadia, coragem e enfrentamento de uma situação adversa. 

 

NO- Com expressão facial de soberba a professora (protagonizada 

pelo rapaz) aponta para a porta e pronuncia enfaticamente: 

P- Desce! 

NO- A plateia se inflama em gargalhadas 

 

Neste sentido, podemos destacar a atuação da aluna “puxa-saco” que, ao 

sentir-se acuada pela própria manifestação contrária da plateia ao personagem, 

recebeu também aplausos quando se dirigiu à Dagoberto colocando de forma clara 

e consciente sua opinião, demonstrando a força da personalidade que defendia pelo 

personagem. 

 

NO- Leidiane se contrai, aparentando bastante desconforto e 

constrangimento. A professora em ato de apoio a Leidiane lhe dá a 

palavra: 
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P- Leidiane você pode por favor dizer ao seu amigo por que gosta 

tanto de matemática? 

NO- Leidiane move seu tronco para trás, olha nos olhos de 

Dagoberto e declara enfaticamente: 

L- Porque com a matemática se exercita a mente e não me torno 

alienada igual a você! 

N- Leidiane arranca aplausos da plateia, que demonstra adorar o 

espetáculo.  

  

Assim sendo, a personagem também demonstra força ao sair de uma 

condição fragilizada à outra de imposição enfática de seus valores. 

Se considerarmos que a personagem Leidiane se alia com a professora e 

também recebe aplausos do público, nota-se que a própria plateia reforça 

comportamentos contraditórios a transformação da situação opressiva que dá o tom 

a dramatização, uma vez que quando aprovam a professora e a aluna estão 

afirmando a manutenção da condição opressora que também vivem na escola. 

Esta perspectiva nos leva considerar que os alunos não são contra a escola e 

tampouco os professores, mas sim contrários à maneira autoritária e impositiva que 

trazem das experiências na escola, com respeito as manifestações dos alunos 

consideradas inapropriadas pela instituição de ensino. 

Esta consideração pode ser confirmada quando o participante vindo da 

plateia tem a oportunidade de intervir e traz uma alternativa ao conflito apresentado, 

demonstrando as elaborações reflexivas da plateia diante da adversidade 

encontrada no ambiente cotidiano da escola. 

Quando a facilitadora divide com o jovem o papel de Dagoberto, por ter 

percebido que parte do comportamento de revolta do personagem dizia respeito ao 
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falecimento do pai do jovem, trazido como característica ao personagem, não 

somente apresenta uma forma de apropriação do personagem para o próprio jovem, 

como também, apresentado ao público gera, na perspectiva do coletivo, maior 

compreensão, aceitação, tolerância e apoio do grupo perante o personagem 

revoltado.  

Neste sentido, quando a professora, por uma nova posição, dá voz a 

Dagoberto, permitindo-lhe se sentir como protagonista da situação, ele se harmoniza 

com a professora, com o ambiente e consigo mesmo. 

Outrossim, os objetivos tanto da professora em realizar a apresentação dos 

alunos, quanto de Dagoberto em transpor a condição convencional do opressor na 

situação de poder estabelecida entre os personagens, são alçados por via da 

alternativa apresentada pelo participante da plateia.  

 

P- Você poderia por favor apresentar suas colegas de sala por 

gentileza, e perguntar o nome das que não conhecer. 

NO- Dagoberto demonstrando surpresa, admiração e alívio por não 

ser repreendido deu sequência à apresentação das colegas de forma 

amigável, mudando completamente seu comportamento.  

 

Não sentindo-se mais oprimido, e com a segurança proporcionada pela 

autoridade da professora, o personagem pode ter voz e participar de forma integrada 

com o grupo. 
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Conscientização  

Primeiramente destacamos a reação da professora que, ao perceber sua 

autoridade ameaçada por Dagoberto, exerce poder, ameaçando punir o aluno e 

assume-se, num aspecto de sua consciência, como opositor na cena: 

 

P- Dagoberto! Você vai ganhar um ponto negativo! 

 

Neste sentido podemos considerar que a professora atuou pelo medo, que se 

manifestou em sua condição de exercer poder. Aqui podemos compreender o medo 

como um sentimento desmobilizador perante o grupo. No entanto, também pode 

afirmar e potencializar sua postura na percepção de seu adversário e ganhar a 

confiança daqueles que a aprovam, no caso a personagem Leidiane.  

Também sublinhamos o sentimento de injustiça manifestado pelo 

personagem Dagoberto, na relação de poder com a professora, quando é 

repreendido. 

 

  D- Por que “psora” ? Você nem passou nada ainda! 

 

Compreendemos que, neste momento, Dagoberto por estar provocando a 

professora desde o início da aula, significou a condição de opositora dentro da 

situação estabelecida, elegendo a professora enquanto sua adversária. Por esta 

perspectiva compreendemos que a evidência do sentimento de injustiça que 

sustenta o personagem, nesta cena, enfraquece e desmobiliza sua relação com o 

grupo, mas o potencializa no sentido da ação contra seu opositor. 

Por outro lado, como Dagoberto também representa o aluno oprimido em sala 

de aula, e ganha o aplauso da plateia que se projeta nele, por estar identificada com 
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o personagem injustiçado, emergindo a confiança e o sentimento de justiça por sua 

ação. 

No momento em que facilitadora determina a mudança de papéis é nítido 

como a jovem que toma o papel de Dagoberto sente-se desamparada. Ela atua 

reativamente mas tem a oportunidade de se perceber no lugar do outro, sentindo o 

desespero de estar em uma situação onde não possui condição de exercer poder.  

Outra cena que destacamos é o momento que Leidiane sente-se desprezada 

e reprimida pelo coletivo e tem a garantia, dada pela professora, para se expressar: 

 

NO- Leidiane se contrai, aparentando bastante desconforto e 

constrangimento. A professora em ato de apoio a Leidiane lhe dá a 

palavra: 

P- Leidiane você pode por favor dizer ao seu amigo por que gosta 

tanto de matemática? 

NO- Leidiane move seu tronco para trás, olha nos olhos de 

Dagoberto e declara enfaticamente: 

L- Porque com a matemática se exercita a mente e não me torno 

alienada igual a você! 

 

Notamos que os sentimentos negativos de desprezo, vergonha e injustiça 

podem, com afirmação e apoio, transformarem-se em ações que manifestam 

emoções de coragem e justiça, enfraquecendo o adversário e promovendo a 

mudança. Na cena final podemos perceber que quando o conflito desaparece, 

Dagoberto sente-se aliviado e transmite esta sensação, proporcionando um caráter 

agrupador.  
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Empoderamento 

Podemos notar que nas situações adversas vividas pelos personagens, 

quando se sentiram ameaçados, acuados, desprezados ou em desvantagem, uma 

força de preservação interior emerge para a mudança da situação. Usando os 

recursos que lhes estão disponíveis, os personagens procuram transformar a 

condição desfavorável. 

Assim sendo, quando a professora percebeu sua autoridade ameaçada, 

atuou pelo medo, enfraquecendo a coesão do grupo. Para melhor compreendermos 

essa afirmação podemos considerar um grupo totalmente coeso se todos 

correspondessem às diretrizes da professora, tendo assim o poder estabelecido sem 

a indecência de conflito.  

Podemos considerar que havendo atribuição de mais recursos para exercer o 

poder, no caso da professora, apresenta-se uma assimetria, podendo ocasionar uma 

situação de poder. No caso, se a condição de exercer poder estivesse mais 

equilibrada, possivelmente não haveria um conflito, como aconteceu. 

Podemos embasar este raciocínio pela situação em que a professora deu 

espaço a Dagoberto, possibilitando-o a se expressar e atuar perante o grupo, 

diminuindo a assimetria dos personagens, aliviando a tensão entre os participantes, 

equilibrando a situação dentro do espaço.  

E é justamente a sensação de alivio que promove a segurança e coesão, 

integrando e fortalecendo o grupo.  

Podemos notar o movimento de integração que queremos evidenciar pelos 

aspectos emocionais positivos de “admiração e alívio” demonstrados por Dagoberto 

quando vai a frente conduzir a apresentação.  
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Desta forma, podemos dizer que após a vivência de dinâmicas tão diversas e 

contraditórias o grupo alcança, ao demonstrar alívio, um sentimento de justiça, 

possibilitando uma condição mais empoderada para situações futuras.  

Vale ressaltar que estamos projetando esta perspectiva mais empoderada 

considerando a continuidade da história deste grupo fictício. No que diz respeito aos 

jovens participantes, pudemos perceber a grande reflexão que a experiência 

proporcionou, nos fazendo acreditar que apreenderam das vivencias novos pontos 

de vista e aprendizados para a vida cotidiana.  

Pudemos também notar como o ato empoderado não necessariamente já 

dispõe uma condição autônoma, mas alavanca a segurança para uma vivência 

transformadora. A condição de ousar para transformar e apropriar-se do 

conhecimento enquanto descoberta do novo, pode levar a esta vivência mais 

autônoma. 

Podemos assim dizer que a dramatização com base nas técnicas do 

sociodrama incitou os participantes a se perceberem nas situações por diferentes 

perspectivas, relacionando suas emoções aos papéis e personagens 

protagonizados, vendo-se de fora e nos personagens do outros, permitindo vivenciar 

mais conscientemente o fluxo das emoções que exercitaram, e ganhando força para 

a realização de ações que viessem melhor dirigir suas aspirações. 
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5.2 Técnicas de Teatro do Oprimido 

Cena: Mãe Bêbada 

  

É noite no Real Parque e, em uma residência, três irmãos, duas meninas, 

Clara e Rafaela, e um menino, João, dormem na mesma cama. 

 

Ação 

 Narrativa- Silmara, mãe dos adolescentes entra em casa totalmente 

embriagada, chutando os filhos e gritando: 

 Silmara- Acorda todo mundo! Vai, vai vai! 

 João- O que tá acontecendo mãe?! Você tá bêbada mãe?! 

 N- Todos levantam assustados e se dirigem para segurar a mãe que está 

descontrolada. 

 J- O que você está fazendo mãe?! 

N- Neste momento a mãe caminha em direção a porta da casa e é impedida 

pelos filhos. 

 J- Onde você vai mãe? Não vai sair não. Venha aqui, senta na cadeira. 

 Narrativa em Off- A facilitadora interrompe a cena e pergunta para cada 

personagem o que estão sentindo: Silmara- Raiva; Clara e Rafaela- Medo; 

João- tristeza e medo.  

 N- A cena continua com os filhos tentando conter a mãe que está 

descontrolada e tentando voltar a rua. 

 S- Me solta! 

 J- Não mãe, não sai mãe, fica mãe! 

 N- Silmara agride João com um tapa no rosto 
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 Clara (C)- Calma mãe! 

 N- Silmara dá um tapa violento em Clara. Os integrantes da plateia 

expressam corpórea e facialmente apreensão neste momento, em sinal de 

repreensão à personagem Silmara.  

 J- Mãe você não vai sair de novo mãe, fica em casa, vai dormir. 

 N- Silmara tenta sair mas os filhos se colocam em frente a porta e finalmente 

ela é contida por eles, que a colocam num sofá, onde imediatamente dorme. Os 

adolescentes voltam para cama e João desabafa para as irmãs: 

 J- Nossa mãe não presta, ela só bebe, vamos tentar resolver isso amanhã. 

 N- Na manhã, seguinte bem cedo, o pai, Tancredo, chega em casa também 

embriagado e acorda a mãe que dormia no sofá. 

 Tancredo- Eu preciso te contar uma coisa Silmara e, por favor, preciso que 

me entenda e não fique brava comigo. Eu estava no bar bebendo e chegaram os 

ratos (traficantes) me cobrando. Eu não tinha dinheiro e tive que vender tudo que a 

gente tem. 

 S- O que?!!!! 

 T- Eu não tinha mais dinheiro! 

N- Tancredo, usuário de drogas devia aos traficantes. Aos berros Silmara 

esbravejava:  

 S- Sai daqui! Sai da minha casa! 

 N- Os filhos acordam com a gritaria e João intervém: 

 J- Não faz assim com o pai, mãe! 

 N- Neste momento Silmara pega o telefone e liga para polícia 

 S- Alô, estão me roubando, estão roubando minha casa, por favor venham 

logo! 
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 N- Silmara esbofeteia João e continua gritando com Tancredo: 

 S- Sai daqui! Sai! 

 T- Não faça isso comigo, não chame a polícia 

 N- A polícia chega e um policial entra na residência 

 J- O que você está fazendo aqui 

 Policial- Vim prender seu pai que novamente bateu e roubou sua mãe 

 J- Não, não, por favor não! 

 NO- O adolescente que trouxe a situação para ser encenada explica que 

o pai não gostava dos filhos e o que os filhos tentavam a todo custo mantê-los 

juntos para terem uma família. 

 N- O policial leva Tancredo preso e a mãe os acompanha para a delegacia. 

Os filhos ficam em casa sozinhos, desolados e chorando muito. Depois de horas a 

mãe retorna e mais uma vez está bêbada. 

 J- O que aconteceu mãe? 

 S- Não aconteceu nada 

 N- Silmara de novo se dirige para a porta de saída e João tenta fazer com que 

a mãe se acalme e fique em casa. 

 J- Mãe você não vai sair de novo, por favor, fique em casa com a gente 

 S- Me solta João, eu quero curtir, beber, me prostituir e ficar em paz. 

 N- Silmara então sai novamente 

 J- Vamos atrás da mãe, vamos pedir ajuda aos nossos amigos 

 N- Todos saem e a cena se encerra.  

 NO- A facilitadora solicita a intervenção da plateia. Após constatado que 

o problema central da situação encenada é o alcoolismo de Silmara, o jovem 
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que representava João atua como Silmara e uma jovem da plateia entra em 

cena assumindo o papel de João.  

 NO- Ressaltamos que houve bastante demora em acontecer uma 

iniciativa interventiva do público, pela complexidade da situação encenada. 

 N- Silmara é resgatada pelos filhos e, no dia seguinte, passada a embriaguez, 

com forte ressaca, é abordada por João: 

 J- Mãe, você tem que parar com isso, você fez xixi na rua em frente a todo 

mundo. 

 J- Você está com um problema sério mãe, você está doente, venha comigo 

ser curada na Igreja Renascer, vamos no culto hoje a tarde? 

 S- Você tá louco João, eu não tenho problema nenhum. 

 N- Sem resultado, outro participante da plateia entra no papel do filho João. 

 J- Mãe você tem que parar de beber e ficar em casa 

 S- Pra que? 

 J- Você tem que cuidar dos seus filhos e parar de beber 

 S- Que cuidar dos filhos nada, e eu bebo pra esquecer meus problemas, seu 

pai roubou tudo da casa. 

 J- Venha mãe, vou te levar num lugar onde você vai encontrar ajuda 

 S- Onde você quer me levar? 

 J- Para uma clínica mãe 

 S- Pra uma clinica?! Você está me chamando de louca?! 

 N- Silmara empurra João violentamente e começa a surrá-lo sem parar. 

 NO- A facilitadora interrompe a cena e encerra a dramatização 
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 Após a dramatização, em uma partilha reflexiva sobre as cenas, os jovens 

participantes expuseram suas dificuldades com pais que bebem. Destacamos um 

depoimento: 

Eu entendo que não somente os jovens, mas para todos que devem beber é 

muito difícil. Eu sofro com isso em casa: minha mãe bebe e meu padrasto bebe. E a 

bebida gera sérias circunstâncias, principalmente agressividade, as pessoas ficam 

mais agressivas, ficam totalmente fora de si, mudam suas personalidades de um 

jeito. Elas magoam as pessoas de coração e nós não devemos aceitar isso com 

normalidade como se fosse assim: ah é só o álcool, foi ele que fez isso. Mas isso 

bate no fundo da gente assim, que é muito difícil. Assim, eu queria dizer a todos que 

não bebam.  

Tem pais que muitas vezes tem Cinquenta Reais pra passar o mês e bebem 

tudo. Usam o dinheiro que é pra sustentar a família para as drogas. 
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Análise 
 

Análise individual 

A dramatização nos atenta para a personagem Silmara que faz o papel de 

mãe e, no entanto, atua por uma característica contraditória às exigências do senso 

comum a este papel. Silmara, a todo momento, é violenta com os filhos. 

 

 N- Silmara agride João com um tapa no rosto 

 Clara (C)- Calma mãe! 

 N- Silmara dá um tapa violento em Clara 

  

 A encenação torna evidente que Silmara é alcoólatra e não cumpre o papel 

de criação dos filhos, os deixando praticamente abandonados. 

 

J- Mãe você tem que parar de beber e ficar em casa 

S- Pra que? 

J- Você tem que cuidar dos seus filhos e parar de beber 

S- Que cuidar dos filhos nada, e eu bebo pra esquecer meus 

problemas, seu pai roubou tudo da casa. 

  

  João representa o filho vítima que, mesmo sofrendo todo tipo de violência, 

procura apaziguar as brigas entre pai e mãe e reintegrar a família 

 

J- Você está com um problema sério mãe, você está doente, venha 

comigo ser curada na Igreja Renascer, vamos no culto hoje a tarde? 
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 Outra caracterização importante é em termos da situação de vulnerabilidade 

trazida da vida cotidiana. Tancredo, enquanto usuário de drogas, não zela pelos 

pertences da família, colocando tudo a venda: “Eu não tinha dinheiro e tive que 

vender tudo que a gente tem”. 

 Outrossim, a postura de Silmara em chamar a polícia para levar Tancredo 

como ladrão apresenta o limite extremo que vive o casal, configurando ao mesmo 

tempo a completa desestruturação da imagem de família segundo os padrões do 

senso comum.  

 Condição esta evidenciada no momento da fala do policial revelando que as 

ocorrências delituosas de Tancredo são reincidentes: “P- Vim prender seu pai que 

novamente bateu e roubou sua mãe”. 

  

Análise coletiva (dinâmicas relacionais)  

  Na perspectiva das dinâmicas relacionais, primeiro distinguimos a violência 

entre mãe e filhos, onde o poder exercido pela mãe passa pela brutalidade. Silmara, 

enquanto alcoolizada, não tem autoridade perante seus filhos, fato que lhes causa 

profunda dor e os acomete em não obediência às determinações da mãe. A 

decepção e descrença com a mãe é clara quando João expressa: “J- Nossa mãe 

não presta, ela só bebe, vamos tentar resolver isso amanhã”. 

 Em situação clara de vulnerabilidade social, enquanto estruturante familiar, a 

negação do papel de mãe por Silmara se antagoniza completamente à expectativa 

dos filhos, causando dor, desespero e desolamento para todos, intensificando e 

amplificando a situação de vulnerabilidade da família como um todo.  

 Neste sentido, se percebe como os filhos, mesmo que forma desordenada, 

procuram alternativas para amenizar a situação de constrangimento geral, podendo 
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ser ilustrado na expressão de João: “Mãe você não vai sair de novo, por favor fique 

em casa com a gente”. 

 A vergonha do filho se demonstra quando João diz para mãe: “Mãe, você tem 

que parar com isso, você fez xixi na rua em frente a todo mundo”. 

 A relação dos pais se baseia em um mútuo descaso e violência, colocando 

Silmara como vítima na relação de poder com o marido. Silmara é vítima de 

violência física por parte de Tancredo, que também violenta a família e destrói as 

relações familiares pela distorção da expectativa comportamental convencionalizada 

de um pai, ao se envolver com o tráfico de drogas, e também por ser dependente 

químico.  

 É bastante evidente que as ações entre as personagens significam 

exacerbações emocionais, porém sem muito direcionamento. Tivemos a impressão 

de que mesmo quando significavam expressões de ódio, as manifestações não 

pareciam ser exatamente direcionadas aos interlocutores e sim um desprendimento 

de sentimentos contidos, por via de emoções destrutivas.  

 Queremos elucidar que também não há uma relação de poder com disputa 

clara. As significações emocionais que caracterizam as ações são desencontradas.  

 A situação de poder entre o casal é disposta, mas por dois personagens 

desorientados pela extrema condição de vulnerabilidade.  

 A ausência de recursos para uma disposição clara de relação de poder fica 

evidente.  

 As situações extremas nos levaram a enxergar as emoções significadas 

enquanto recursos, uma vez que eram a estes aspectos que os personagens em 

conflito acessavam para atuar. O aceso à raiva, ao desgosto e à frustração eram, 
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aparentemente, os pouco artifícios utilizados nas ações, que podemos classificar 

como desempoderadas. 

 Sendo assim, não há consciência e direcionamento nas ações, que se dão de 

forma imatura ou inconsciente. Os significados de preservação se limitam a 

reatividade enquanto atitudes incoerentes com qualquer tipo de bem-estar  

 O sentimento de preservação mais coerente e consciente pode ser 

identificado nas construções dos significados expressivos dos filhos, que atuam 

demonstrando acessar certa esperança enquanto recurso para direcionarem ações 

que pudessem surtir algum efeito de mudança.  

 Quando a facilitadora pede a participação do público para a proposição de 

alternativas de melhoria para a situação, a dúvida e a demora para uma alternativa 

demonstrou a complexidade a situação.  

 No entanto, diante de tanta violência, as alternativas se voltaram para os 

diálogos que enfatizavam valores da família, na busca por proporcionar uma base 

para estruturação das relações, que pode ser observado nesta passagem da 

dramatização: 

 

“J- Você tem que cuidar dos seus filhos e parar de beber 

S- Que cuidar nada e eu bebo pra esquecer meus problemas, seu 

pai roubou tudo da casa. 

J- Venha mane, vou te levar num lugar onde você vai encontrar 

ajuda 

S- Onde vc quer me levar 

J- Clinica mãe 

S- Numa clinica, você está me chamando de louca?! 
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N- Silmara empurra João violentamente e começa a surra-lo 

impiedosamente”. 

 

 

 A personagem da mãe relutava em aceitar qualquer proposta e se impunha 

agressivamente ao filho. Pode-se também notar a significação do orgulho de Silmara 

quando expressa a recusa das propostas de ajuda. 

 Na perspectiva da relação entre mãe e filhos podemos dizer, em parte, que a 

mãe assume uma condição de opressora e os filhos de oprimidos. Evidentemente 

que, enquanto adolescentes, os filhos geralmente se encontram em uma condição 

mais vulnerável. No entanto, a realidade dramatizada apresenta as personagens 

adultas agindo de forma imatura ou reagindo por desesperança nas interações com 

seu universo cotidiano. 

 Assim sendo, podemos observar pelas significações de emoções negativas 

expressadas, que os personagens se caracterizam por imagens de destruição. 

Podemos dizer que o personagem Silmara se expressa significando suas ações com 

base na incompreensão, dor, indignação e revolta, atuando de forma agressiva com 

os filhos e com ela mesma. Os filhos, representados principalmente por João, 

expressam dor, tristeza e desesperança. Indícios de todos esses aspectos 

emocionais podem ser observados nas expressões significadas.  

  

Conscientização 

Quando a facilitadora intervém pedindo para que os jovens identifiquem por 

quais emoções estão atuando, eles às utilizam enquanto recursos na caracterização 

mais expressiva dos personagens nas sequencias de cenas. Pode se perceber no 

público participante a identificação com a situação encenada, pelas manifestações 
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ocorridas durante as cenas que os fizeram refletir bastante a fim de encontrarem 

alternativas. Mas vale ressaltar a dificuldade apresentada por todos em encontrar 

alternativas que não fossem a de um encaminhamento a uma clinica de tratamento 

ou a igreja.  

 Ao final da dramatização todos os participantes, sem exceção, relataram que 

já haviam sofrido violências semelhantes em casa e que o problema com álcool e 

outras drogas era recorrente na comunidade.  

 Neste sentido, podemos dizer que não foram apresentados aspectos claros 

de conscientização enquanto representações dramáticas. No entanto, pela 

exposição de situações claramente estruturadas e identificadas na perspectiva 

emocional, focou clara a relação das emoções com as cenas, de modo que 

pudessem visualizar a condição importante de se apropriarem das emoções 

enquanto recurso e não permitirem ser absolutamente dominados por personagens 

descontroladamente emotivos.  

  

Empoderamento 

A dramatização se apresenta pela enorme dificuldade para recorrer, 

desenvolver ou criar alternativas que possibilitem uma transformação para uma 

condição mais favorável, uma vez que a questão principal se apresenta no cerne 

estruturante da família. 

 Por este aspecto, a situação caracteriza muito mais a vulnerabilidade que o 

empoderamento, mas podemos dizer que os filhos procuraram enfrentar a 

autoridade da mãe, procurando zelar por ela, ao impedirem que ela voltasse para a 

rua 
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J- Mãe você não vai sair de novo mãe, fica em casa, vai dormir. 

N - Silmara tenta sair, mas os filhos se colocam em frente a porta e 

finalmente é contida pelos filhos que a colocam num sofá, onde 

imediatamente dorme. 

 

 Pode-se dizer que houve um enfrentamento corajoso e uma ação consciente 

com objetivo de zelar pela mãe que estava descontrolada.  

 Também destacamos a atitude de Silmara em chamar a polícia para se 

proteger, uma vez que não admitia mais a postura de Tancredo em vender os 

pertences da família em troca de drogas. A ação foi extrema, mas também pode ser 

considerada coerente, uma vez que o diálogo era impossível e os comportamentos 

eram violentos. 

 A ação dos filhos, em pleno conflito dos pais, também pode ser destacada, 

pois era clara a finalidade de João, mesmo sabendo dos motivos graves que 

ocasionaram a fúria da mãe, em defender o pai para preservar a família.  

 Quando houve a intervenção do público, os participantes procuraram atuar 

como João, procuraram conscientizar Silmara de sua doença, tentando convencê-la 

a procurar ajuda na Igreja e na clínica.  

 O drama familiar apresentado tem base em questões profundas que a 

abordagem do filho não foi suficiente para convencer a mãe. Todavia, a iniciativa e a 

ousadia para mudança foi identificada evidenciando a condição da força interior nas 

personagens. Neste sentido, podemos considerar que por via de ações interventivas 

que estimulem processos de conscientização, poderiam surtir efeitos para um 

desenvolvimento empoderado mais direcionado em uma situação desta natureza. 

Se é possível identificar a vontade para transformar, sempre será possível a 
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integração de saberes que estimulem o desenvolvimento de alternativas de 

superação. 

 

5.3 Considerações da análise 

 

Atividades com base nas técnicas de sociodrama. 

 

Pudemos notar, nas sessões realizadas com base nas técnicas de 

sociodrama, que as atividades que antecederam as dramatizações, voltadas ao 

aquecimento e a percepção corporal, com a identificação das emoções e as 

maneiras como estas se manifestam nas significações de expressão corporal, 

promoveram atuações mais espontâneas dos participantes, fazendo com que cada 

participação promovesse a caracterização bastante enfática da emoção que dava a 

base do personagem na ação. Desta maneira, pode se perceber que os 

participantes primeiro buscavam a emoção para depois caracterizar o 

comportamento com relação à situação específica da cena. 

Este aspecto proporcionou atuações mais espontâneas, onde livremente os 

participantes estavam incorporados dos personagens, a todo momento, atuando por 

eles. 

Neste sentido podemos dizer que as técnicas de psicodrama contribuíram de 

uma forma específica para a observação do surgimento espontâneo das emoções 

em cada cena. 

Tal condição nos fez notar uma integração bastante aproximada das imagens 

concebidas para a caracterização dos personagens com as imagens auto-

concebidas dos próprios participantes em suas realidades cotidianas. 
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Assim sendo, pudemos notar a eficácia dessas técnicas na observação das 

dinâmicas de mudança de papéis, relacionadas às mútuas identificações entre os 

personagens, uma vez que a maioria dos valores e expectativas era comum, e os 

consequentes espelhamentos pautados pela dinâmica de mudanças de 

personagens e emoção durante as cenas.  

Assim sendo, mudavam o tom da atuação na medida em que uma nova 

emoção preenchia o personagem na ação, caracterizando a multiplicidade de 

personagens que cada papel comporta na vida cotidiana. 

Por exemplo, o papel de professora ganha a máscara benevolente de uma 

emoção afável ou a ação enérgica com base em uma emoção de medo diante dos 

acontecimentos da cena que se desenvolve na dinâmica dos acontecimentos que 

são previamente elaborados ou ensaiados. 

Assim percebemos a relação aproximada dos participantes com as dinâmicas 

dos personagens, que eram repaginadas a cada momento, ao livre surgimento das 

emoções. Ressaltando que os papéis são sempre a referência maior de 

preenchimento do espaço cotidiano e são mantidos como arcabouço que sustenta 

as diferentes nuanças de personificação dinamizadas pelas emoções que vão 

surgindo. 

Desta forma podemos dizer que as técnicas de sociodrama proporcionam 

uma observação bem apurada das características emocionais principalmente na 

perspectiva da observação individual do personagem em ação nas dinâmicas 

relacionais coletivas. 

Outrossim, a perspectiva coletiva das interações relacionais pode ser 

analisada, num olhar distanciado, notando-se o rumo que as interações vão 

tomando no contexto geral da cena. Sendo assim, se a cena vai caminhando para 
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um conflito totalmente destrutivo é possível uma intervenção da plateia formada por 

integrantes do mesmo grupo para o direcionamento mais favorável do curso da 

cena. 

No sentido da observação e participação do grupo como um todo, propicia a 

reflexão conscientizadora que promova exemplos de ações de empoderamento para 

o grupo, tanto na perspectiva individual, na mudança de atitude de um personagem, 

quanto na coletiva, pelos efeitos que as mudanças individuais geram no corpo 

coletivo. 

 

 

Atividades com base nas técnicas de Teatro do Oprimido 

 

Pudemos notar nas sessões realizadas com base nas técnicas de Teatro do 

Oprimido que as atividades voltadas à preparação das cenas são de caracterização 

dos personagens conforme as histórias que devem ser representadas pelos 

participantes, apresentando-se por uma ferramenta de etnoteatro. 

Neste sentido, os participantes são estimulados a resgatar as emoções dos 

personagens que compõe a cena para que essa possa caracterizar as situações que 

se deseja apresentar para reflexão e transformação com a intervenção da plateia. 

A manifestação das emoções se dá pela referencia do resgate dos 

sentimentos das situações retratadas, onde os participantes procuram manifestar as 

emoções que correspondam àquelas que foram vividas quando a situação ocorreu. 

Estas recriações proporcionam uma visão mais geral da situação retratada, 

possibilitando observar o contexto em que ocorre, segundo uma temática específica, 
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podendo relacioná-la ao contexto comunitário como um todo, promovendo uma 

reflexão mais abrangente na perspectiva social e política. 

Neste sentido, permite analisar a conjuntura dos atores sociais que 

influenciam nas situações encenadas, fazendo emergir soluções como reivindicação 

de políticas públicas para atender possíveis causas sociais da situação que se 

deseja transformar. 

Outrossim, na perspectiva da análise individual, se pondera as dinâmicas dos 

papeis sociais e as condutas mais adequadas dentro das dinâmicas sociais. Como, 

por exemplo, comportamentos mais adequado de um policial em uma situação 

emergência, analisando se este foi ou não negligente perante a expectativa que se 

tem deste papel, ou se a conduta de um filho é condizente. 

Quais são as alternativas para lidar com uma situação de abuso de menores 

por um adulto? Alternativas como delatar o fato em uma delegacia, convocar um 

agente educacional, entre outros. 

Neste sentido, na perspectiva da analise individual toma maior destaque a 

conduta dos papeis sociais e a observação das emoções se dá na construção pré-

elaborada, pelos sentimentos que o ator deve acessar e nas manifestações 

emocionais que surgirão na atuação do personagem. 

As técnicas apresentaram grande contribuição na observação da perspectiva 

das dinâmicas relacionais, principalmente para a plateia, que pode compartilhar da 

história de situações relevantes a sua comunidade e participar em cena na busca de 

soluções para os problemas apresentados, incorporando os papéis e sugerindo 

condutas mais favoráveis. 

Neste sentido, podemos dizer que a perspectiva da conscientização e do 

empoderamento sucedem, num primeiro momento, no desenvolvimento das cenas, 
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pelos participantes que vão revivendo as situações, refletindo e ressignificando a 

realidade opressora que vão recriar em cena, e dos participantes como um todo, 

quando tem a oportunidade de intervir nas cenas encontrando alternativas 

coletivamente para as questões da comunidade. 

Assim, entendemos que as técnicas se somam por diferentes contribuições, 

sendo o sociodrama mais adequando para identificação das emoções que 

constituem diferentes personagens nas dinâmicas cotidianas e o Teatro do Oprimido 

para o encontro de soluções numa perspectiva mais social, uma vez que recria 

situações que compõem o contexto político comunitário, trazendo cenas 

previamente elaboradas. 
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CONSIDERAÇOES FINAIS 

 

 Tendo realizado todo o percurso de pesquisa podemos considerar que os 

enfoques por nós adotados proporcionaram uma visão interacionista dos aspectos 

da conscientização e do empoderamento de indivíduos em situação de 

vulnerabilidade social de maneira possível a integrar, como pretendíamos, as 

emoções enquanto perspectiva fundamental para avaliar a transformação de sujeitos 

participantes em atividades de intervenção comunitária. 

 Neste sentido, observamos segundo o ponto de vista do interacionismo 

simbólico maneiras como indivíduos ao interagirem em suas realidades cotidianas 

significam, também na perspectiva das emoções, seu universo de interação, 

partindo da análise das concepções dos papéis sociais e personagens situacionais 

nas atuações cotidianas.  

 Assim sendo, utilizamos técnicas de dramatização originárias do Sociodrama 

e do Teatro do Oprimido com a finalidade de analisar as implicações dos aspectos 

emocionais na constituição de papéis sociais e personagens, enquanto 

representações dos indivíduos nas atuações cotidianas, de modo a também estudar 

a maneira qual os participantes da pesquisa, em meio a este processo, 

compreendiam e se concebiam enquanto criadores de imagens, autoimagens e 

realidades. 

 Por este caminho, verificamos a eficácia de técnicas de dramatização no 

estudo da conscientização e do empoderamento uma vez que viabilizaram a 

observação da caracterização de personagens pelos participantes nas encenações, 

possibilitando o acesso a sentimentos de experiências de suas realidades 
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cotidianas, propiciando aos jovens entrarem em contato com tais dinâmicas e se 

conscientizarem das mesmas.  

 Esta condição possibilitou aos participantes a constatação que as 

experiências vividas no cotidiano constituem imagens que podem ser revividas e 

ressignificadas, permitindo compreensões e apropriações de situações do passado 

e, neste sentido, também de confrontá-las à situações do presente de modo a 

compreenderem processos, muitas vezes de conjunturas contraditórias, implicadas 

na produção de suas realidades. 

 Nesta perspectiva, promovemos nas sessões de dramatização a oportunidade 

para cada sujeito participante construir conscientemente personagens de atuação 

cotidiana.  Deste modo, puderam entrar em contato com as nuanças que os 

aspectos emocionais provocam na atuação dos personagens no  momento da 

atuação. Por exemplo, um personagem caracterizado por comportamentos 

benevolentes pode atuar com brutalidade em determinada situação, com base em 

uma manifestação emotiva de raiva e, num momento posterior,  atuar de forma mais 

amena, diante de outra circunstância, sem descaracterizar a personagem.  Ou seja, 

uma autoimagem personificada atua por diferentes emoções. Sendo assim, 

diferentes emoções emergem preenchendo a personagem em momentos distintos.  

 Vale também considerar que diferentes personagens podem atuar por 

emoções semelhantes. Por exemplo, a personagem do “aluno bagunceiro” e da 

“aluna CDF” atuam mutuamente por emoções de inveja e desprezo,  caracterizando-

se por comportamentos de competição.    

 O conhecimento de tais  nuanças permitiu aos participantes melhor condição 

para se apropriarem de tais dinâmicas e se familiarizem com situações que as 

despertam. 



	   163 

  Assim puderam atuar de forma mais confortável por estas condições, uma vez 

que se tornam conscientes de tais variações emocionais.  

 Desta maneira, foi possível notar que uma personagem se caracteriza por 

manifestações emocionais preponderantes, podendo variar mais ou menos entre 

suas emoções mais recorrentes. Outrossim, raramente atua por emoções que 

menos caracterizam a imagem que o indivíduo deseja afirmar com a personagem 

em questão.  

 Neste sentido, podemos concluir que é possível identificar as emoções mais 

recorrentes em determinadas situações e os tipos de personagens que essas 

produzem. A partir da reflexão das cenas, os próprios sujeitos se conscientizam das 

emoções significando-as em sentimentos, que por sua vez caracterizam os 

personagens, permitindo reconhecer a maneira como personagens-emoção 

dinamizam (preenchem) os papéis sociais formatados pelas expectativas sociais 

presentes nos espaços cotidianos. Por exemplo, um papel de professor que deve 

lecionar e zelar pelas tradições acadêmicas é dinamizado por um personagem 

alegre e extrovertido.  

 Sendo assim, uma vez que sujeitos são familiarizados em acessar imagens 

das experiências cotidianas, sendo orientados a identificar como essas são 

carregadas de emoções, pessoas se conscientizam dos movimentos expressivos 

que essas imagens acessadas influenciam em seus comportamentos, produzindo 

personagens-emoção. 

 Tais evidências contribuem para fundamentar a construção de instrumentos 

que tornem possível avaliar a transformação de sujeitos sob intervenção de projetos 

sociais. 
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 Partindo das considerações feitas até o momento, podemos dirigir nossa 

contribuição à avaliação, por via de dramatizações, pelos seguintes aspectos: 

 Que  emoções e personagens, bem como a relação entre eles devem ser 

observadas e classificadas para estudar as mudanças nos indivíduos participantes 

no decorrer de um período de avaliação.  

 As personagens e emoções expressadas devem ser analisadas  em relação a 

determinadas situações cotidianas de modo a identificar os personagens e emoções 

recorrentes nas situações em espaços específicos. 

 Assim, esta disposição possibilita a  formulação de um diagrama de emoções, 

personagens e situações, caracterizando comportamentos de indivíduos e grupos 

em determinadas ocasiões e contextos ao longo do período de avaliação.  

 O diagrama pode ser utilizado para analisar as mudanças de emoções e 

personagens, a estas atreladas, no decorrer do período que atividades se realizam 

dentro a um projeto social. Neste sentido, é possível identificar e avaliar quando 

emoções dos participantes são favoráveis ou não para atingir os objetivos do 

projeto. 

 Se na formação de uma cooperativa popular com membros de uma 

comunidade, onde se também almeja alcançar o desenvolvimento da solidariedade 

entre os participantes, torna-se possível identificar, por exemplo, se personagens 

atrelados a emoções desagregadoras, como raiva, inveja e desprezo são alteradas 

por personagens que expressam emoções integradoras como alegria, confiança e 

esperança.  

 Por via das dramatizações pode se encontrar alternativas de superação de 

adversidades que estejam provocando mal estar num grupo e assim também avaliar 

pelos diagramas de emoções, personagens e situações se as alternativas 
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encontradas correspondem às emoções e personagens que sejam mais favoráveis 

aos objetivos da intervenção. 

 Desta forma, pode se construir instrumentos que avaliem longitudinalmente, 

em períodos determinados de uma intervenção comunitária, se a transformação que  

as ações interventivas almejavam são se fato alcançadas, tanto na perspectiva 

individual, analisando a construção das personagens, como na coletiva ao se 

analisar as relações entre personagens e suas implicações nas finalidades do grupo. 

 Vale ressaltar que a avalição da transformação dos participantes deve 

orientar adaptações e redirecionamentos das ações de um projeto.  

 Neste sentido, pode se relacionar o cumprimento de objetivos específicos de 

uma intervenção, com a identificação dos resultados da transformação dos sujeitos 

implicados nas atividades. 

 Continuando nosso exemplo, se um objetivo específico da formação de uma 

cooperativa popular é indicado pela apresentação de um produto, como plano de 

negócios, pode se avaliar por via de dramatizações se houve no decorrer do 

processo a transformação de emoções e personagens competitivos em outros 

caracterizados por aspectos de solidariedade e  colaboração. 

 Sendo assim, avaliações de custo efetividade e de impacto social, por 

exemplo, podem também ser combinadas à avalições de transformação que 

propomos. 

 Outrossim, as atividades de dramatização podem tanto ser utilizadas para 

avaliação da transformação dos participantes neles implicados como para o estímulo 

de processos de conscientização e empoderamento.  

 Sendo assim enfatizamos que projetos voltados à conscientização e o 

empoderamento de grupos e comunidades devem considerar a perspectiva da 
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conscientização emocional como parte integrante dos processos de fortalecimento 

almejados. 

 Com respeito a intervenção,  consideramos que atividades de teatro, mesmo 

convencionais (não participativas) e de dramatização de forma geral, quando 

integradas em projetos de intervenção comunitária são de grande valia por diversos 

fatores.  

 Proporcionam à seus praticantes desinibição e desenvolvimento expressivo. 

Este aspecto torna-se ferramenta interventiva de grande relevância para populações 

em vulnerabilidade social, uma vez que em sua maioria, pessoas nessa condição 

acreditam não serem capazes de expressar suas opiniões e conhecimentos. 

Aprendem o desalento enquanto condição normatizada em suas vidas. Neste 

sentido, atividades de dramatização podem ser utilizadas para dar voz à populações 

em vulnerabilidade.  

 Neste sentido, os temas das dramatizações são em maioria questões sobre 

adversidades da comunidade, que são apresentadas para o debate coletivo, 

proporcionando a reflexão crítica dos moradores, possibilitando a conscientização à 

população de uma localidade, contribuindo à tomada de ações  empoderadas.   

 Outrossim questões trabalhadas por dramatizações são levadas a discussão 

em outros espaços comunitários, possibilitando o debate constante de questões de 

interesse comum, difundindo a reflexão e o processo de conscientização de forma 

mais abrangente na localidade.   

 Outrossim, podem atrair o interesse de lideranças ao desenvolvimento destas 

atividades, estimulando o surgimento de novos agentes na comunidade que levem 

adiante a prática de atividades de expressão e comunicação. Neste sentido, 
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atividades de dramatização podem potencializar movimentos de ações coletivas, 

contribuindo ao empoderando da comunidade como um todo.  

 Na perspectiva das atividades de Teatro Participativo, notamos que quando 

comunitários são convidados a compreenderem as dinâmicas relacionais de forma 

mais aproximada, possibilita o entendimento que através da melhor compreensão e 

apropriação de suas atuações nas relações, muitas das adversidades comunitárias 

podem ser direcionadas de forma mais favorável.  

 Neste sentido, participantes representam papéis dispondo personagens como 

objeto de discussão, propondo alternativas diretas na própria encenação, 

potencializando desta maneira a dramatização enquanto ferramenta de 

conscientização e empoderamento, uma vez que essa aproxima a situação 

encenada da realidade comunitária, apresentando com clareza possibilidades de 

ações de mudança efetivas no cotidiano. 

 Sendo assim, consideramos o Teatro Participativo uma ferramenta 

interventiva de grande eficácia em projetos de intervenção comunitária, um vez que 

estimula diretamente ações de mudança em situações adversas. 

 Portanto, consideramos ser de extrema contribuição aos projetos de 

intervenção comunitária a realização atividades que permitam participantes se 

defrontarem com imagens e personagens implicados nos  seus comportamentos 

cotidianos de modo a melhor reconhecerem suas dinâmicas pessoais e assim 

atuarem de forma mais consciente, apropriando-se de aspectos psicossociais que 

integram sua conduta no cotidiano, possibilitando que conscientemente melhorem a 

qualidade de suas relações no dia a dia comunitário.  

 Sendo assim, acreditamos que a implementação de ações que promovam o 

auto-olhar e o consequente autoconhecimento por via de experiências que 
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evidenciem a formação das imagens constituidoras dos papéis e personagens 

sociais, proporcionando um novo olhar ressignificado, potencializará as ações de 

conscientização, empoderamento e autonomia de projetos como um todo.   

 Portanto concluímos que a abordagem da conscientização e do 

empoderamento por via da implicação das emoções nestes processos pode 

contribuir efetivamente para a construção de instrumentos de avaliação de projetos 

sociais, abrangendo também a transformação dos sujeitos e não apenas os 

impactos socioeconômicos focados pelas metodologias convencionais  de avaliação 

de projetos comunitários. 
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ANEXO – COMUNIDADE DA FAVELA DO REAL PARQUE 

 

A Favela do Real Parque se constitui por 884 barracos, por um conjunto 

Cingapura com 489 unidades habitacionais e um alojamento que abriga moradores 

desabrigados de um incêndio ocorrido em outubro de 2002. 

A ocupação da região remonta aos anos 40. As primeiras residências de 

médio e alto padrão, foram construídas na década de 70. A população total da 

favela é de 5.300 habitantes sendo, em sua maioria, migrantes e descendentes 

nordestinos, que instalaram-se na comunidade em maior número na década de 

50, devido à grande seca que atingia a região nordeste. 

Por sua origem, a população se divide, segundo o censo do Projeto Casulo 

de 2004, em 25.2% de pernambucanos, sendo que 700 destes são índios da etnia 

Pankararu, 17,8% de baianos, 12,7 de mineiros, 8,1% de paraibanos, 6,5% de 

cearenses, 3,4 de alagoanos, 2,7 de alagoanos e 17,8% de paulistas.  

Com a intensificação do processo de urbanização e verticalização, o bairro 

passou por gradativo adensamento demográfico. Ainda devido ao processo de 

verticalização, como reflexo das características que compõem a urbanização 

excludente da metrópole, as “sobras” dos loteamentos regulares, passaram a ser 

ocupadas por populações de baixa renda. 

A Favela do Real Parque constitui-se em caso sui generis: primeiramente, 

por ocupar, em sua maioria, terrenos pertencentes ao Departamento Estadual de 

Estradas de Rodagem (DER) além de terrenos particulares; depois, por estar 

localizada junto a casas e edifícios de altíssimo padrão. 

A região do Morumbi possui a maior renda média per capta da cidade de 

São Paulo, com o chefe de família ganhando mensalmente R$ 6.498,82. Em 
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2004, 92% dos moradores eram proprietários do imóvel onde moravam e 41% o 

haviam adquirido à vista. Tais fatores elevam a especulação do setor imobiliário e 

a pressão do aparato estatal pela remoção das favelas da região. 

Em 1994, um conjunto habitacional foi construído, propiciando melhor 

qualidade de habitação. O fato não trouxe grande satisfação à população, visto 

que os apartamentos eram financiados, além de gerarem as despesas normais de 

imóveis regulares. 

A área que compreende a favela, basicamente, constitui-se de terrenos de 

altas declividades e fundos de vales, caracterizando áreas de risco e com 

possibilidade de deslizamentos de terra. 

Em 1994, em um dia de forte chuva, muitos deslizamentos ocorreram em tais 

áreas, deixando cerca de 200 famílias sem moradia. Diversas delas ficaram 

desabrigas, porém algumas conseguiram alojar-se em um abrigo na favela vizinha 

A vulnerabilidade dos barracos com relação a incêndios é crítica, pois toda 

a fiação elétrica da favela é improvisada por extensões irregulares, ligadas aos 

cabos da rede pública distribuidora de energia elétrica. Em outubro de 2002 um 

grande incêndio na favela deixou muitos moradores feridos e desabrigados. Para 

amenizar o problema, a Associação de Moradores do Real Parque ocupou os 

alojamentos construídos para abrigar moradores durante as obras de um conjunto 

habitacional. 

O terreno em que o alojamento foi construído é alvo de grande especulação. 

Corre a informação, entre os moradores, por exemplo, de que a Igreja Católica 

construiria um centro cultural-comunitário naquele local. Tal informação leva os 

moradores a desejarem a remoção do alojamento o mais breve possível. 

Na tabela a seguir, demonstramos os principais problemas do Real Parque, 
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tais como foram levantados em censo realizado pelo Projeto Casulo em 2004: 

 

Principais problemas Número de respostas em % 

Emprego 17 

Drogas 15 

Segurança 11 

Saúde 10 

Limpeza pública 09 

 

Habitação 09 

Álcool 08 

Lazer 08 

Transporte 06 

Escola 06 

 

Entre os principais problemas, se destaca o desemprego atingindo 63% 

da população adulta. 

A questão é enfrentada por algumas cooperativas e associações de bairro 

que buscam parcerias para promover novas frentes de trabalho, como a 

panificadora “Raio de Sol” organizada pelos moradores do Real Parque. 

 

 

Situação  Ocupacional  do 

responsável pelo domicílio 
 

Trabalhando 63% 
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Não trabalhando 37% 

 

Um dos assuntos recorrentes é a urbanização da favela. Quase 60% das 

moradias constituem-se de barracos, enquanto apenas 36% das pessoas moram 

no conjunto habitacional. 

A infra-estrutura é precária: esgoto a céu aberto e vielas extremamente 

estreitas que facilitam a propagação do fogo e a inundação de barracos. 

 

Tipo de moradia  

Barracos 59% 

Conjunto Habitacional 36% 

Alojamento 5% 

 

Não existe hospital público nas proximidades. Somado a isto, o único posto 

de saúde do bairro é considerado pelos moradores como inadequado, pequeno e 

insuficiente, o que tem gerado reivindicações da comunidade para reforma ou 

construção de um novo. 

Em relação à educação e atendimento às crianças e adolescentes, o maior 

problema é a inexistência de uma escola de Ensino Médio, além do número de 

creches conveniadas serem insuficientes para atender a necessidade. 
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Grau  de  escolarização  do 

responsável pelo domicílio 
 

Fundamental I 39% 

Fundamental II 33% 

Não alfabetizado 16% 

Médio 11% 

Universitário 1% 

 

Por último, destacamos o transporte público. Devido à falta de linhas 

regulares de ônibus, a população tem dificuldade de acesso à grande parte da 

região do Butantã, ainda que o Real Parque faça parte desta região. Tal condição 

também dificulta o acesso às escolas e hospitais públicos. 

Diante de tantas demandas, a comunidade da favela do Real Parque vem 

procurando se organizar. Moradores constituíram oito instituições de base 

comunitária: Associação de Moradores, Creche Pássaro Azul, Associação Esportiva 

 e  Cultural  SOS  Juventude,  Ação  Cultural  Indígena  Pankararú, 

Panificadora Raio de Sol, Associação de Habitação do Real Parque, Recicla Real 

e Associação Indígena SOS Pankararú. 

Mesmo havendo uma organização por associações de bairro, a falta de 

integração entre as entidades enfraquece a coesão comunitária, tornando os 

movimentos populares locais desarticulados e muitas vezes pouco eficientes. 

Para compreensão da dinâmica social da comunidade é importante 

entendermos que a necessidade de organização da favela levou os moradores a 

se organizarem em associações. Porém, essa condição gera outra demanda: o 

desenvolvimento e a articulação de tais organizações. Vamos apresentar neste 
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momento alguns dos atores da rede social local, de maneira a visualizarmos os 

mais importantes a nossa investigação. 

Iniciaremos  pelos  atores  externos  à  comunidade,  para  depois 

apresentarmos os atores da comunidade.  A igreja é representada por cinco 

organizações, sendo quatro vinculadas à Diocese de Campo Limpo e a outra a 

congregação Pavoniana. Uma delas é a Paróquia Nossa Senhora da Providência, 

igreja que responde à Diocese de Campo Limpo.  

Vinculada a esta paróquia, existe a Caritas Paroquial, associação que visa 

o desenvolvimento de trabalhos comunitários. A Pastoral da Criança e o Núcleo 

Sócio Educativo completam as entidades Diocesanas. 

A  quinta  representação  eclesiástica  pertence  à  congregação  dos 

pavonianos (religiosos que reverenciam o Beato Ludovico Pavoni) se estabelece 

pelo Centro Comunitário Ludovico Pavoni. 

É importante mencionar que até o ano de 2003 a Paróquia era administrada 

pelos pavonianos e, através do pároco Padre Vanilson, realizava diversos trabalhos 

junto à comunidade. Depois, passou a ser administrada pela Diocese, com o 

Padre Alexandre, que modificou algumas características do trabalho comunitário 

desenvolvido. 

Outro ator importante na favela é o PucNovaEscola, organização de alunos 

e professores da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP) que, em 

parceria com a Secretaria de Desenvolvimento, Trabalho e Solidariedade do 

Município de São Paulo (SDTS-SP), executaram o Projeto SOL, relativo à 

conscientização cidadã,  e o Projeto SOL 2, referente ao desenvolvimento de 

empreendimentos populares de produção socializada. 

O  conhecimento  sobre  o  PucNovaEscola  é  fundamental  para 
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compreendermos a origem de nossa participação junto ao grupo que executou a 

intervenção investigativa desta dissertação. A equipe que iniciou as atividades 

junto as associações de base comunitária é oriunda do movimento universitário 

PucNovaEscola. 

Tal equipe, batizada de Lua, referenciando o projeto de intervenção de 

mesmo nome, organizou atividades junto aos moradores da favela até meados de 

2004 quando, ao desligar-se do PucNovaEscola, criou sua própria organização, 

voltada a gestão de projetos educacionais e sociais, passando a ser conhecida 

como Equipe Ninhos. 

A Equipe Ninhos trabalhou em parceria com o PucNovaEscola, junto a 

comunidade, até o final de 2004 quando o PucNovaEscola encerrou suas atividades, 

retirando-se da favela. 

É importante ressaltar que o PucNovaEscola, mesmo já participando de 

atividades na comunidade, formou a Equipe de intervenção Lua sob a proposta de 

ajudar as organizações de base comunitária. Tal proposta foi feita pelo Projeto 

Casulo, um dos principais atores da rede social do Real Parque e responsável 

pelo convite que deu início as atividades desta pesquisa-ação. 

O Projeto Casulo é um projeto do Instituto de Cidadania Empresarial (ICE), 

Organização Não Governamental formada por grandes empresários e empresas 

de Capital Social (Sociedades Anônimas). O Projeto iniciou suas atividades na 

Comunidade  da Favela  do Real Parque em     abril de  2003.  

 Atendendo, preferencialmente, jovens entre 12 e 18 anos. 

O terreno onde se encontra a sede do Projeto foi cedido pela prefeitura, sob 

a condição do ICE constituir, junto ao prédio sede, uma Escola Municipal de 

Ensino Infantil (EMEI). 
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Entre os atores, também é importante mencionarmos a existência do espaço 

de socialização, denominado Rede Real Panorama. Tal espaço reúne 

organizações que desenvolvem trabalhos para a comunidade, funcionando 

enquanto articulador entre diversos agentes externos à favela. Esta articulação, 

inicialmente foi proposta por lideranças comunitárias e depois abandonada pelas 

mesmas, devido à divergência ideológica e incompatibilidade de interesses entre 

comunitários e agentes externos. 

A participação de moradores é inconstante, mesmo que as organizações 

participantes se empenhem na conquista de benefícios para a comunidade, como 

a reforma do Posto de Saúde. 

Quanto às associações de base comunitária, primeiro apresentaremos a 

Associação de Moradores do Real Parque. A Associação se formou com o objetivo 

de fazer a interlocução entre a comunidade e agentes externos, inclusive o poder 

público. Fundada em 1995, até 1997 foi presidida por Wilson, que após dois 

anos se afastou; este fato paralisou as atividades da associação até 2001. 

Em 2001, Jairo (atual presidente) foi convidado por uma professora do 

Serviço Social da PUC, chamada Rosalina, para reestruturar a associação. Com a 

ajuda desta professora, Jairo organizou a documentação necessária para então a 

legalizar a entidade. 

Desta forma, em assembléia com 160 moradores participantes, foram eleitos 

os 15 representantes da Associação de Moradores. A Associação, que não possui 

sede própria, teve atuação marcante em  catástrofes, como no 

desmoronamento de barreiras e no incêndio, ocorridos na favela em 2002.  

Nestas situações, a  associação atendeu diretamente  as famílias  prejudicadas, 

conseguindo locais, junto à prefeitura, para que as mesmas fossem abrigadas. 
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Outra organização da base comunitária do Real Parque é o Recicla Real. O 

Recicla Real funcionava em um terreno particular com cerca de 1000 m2, cedido 

por seu proprietário para a realização do trabalho da entidade em contrapartida ao 

pagamento do respectivo Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU). 

Sua coordenadora, Monalisa, participava da central de coleta seletiva de 

lixo da Vila Leopoldina, onde liderava grupos de catadores de lixo. O Recicla Real 

coletava o lixo reciclável das imediações da Favela e o separava. O lixo selecionado 

era enviado a grandes centrais de reciclagem, compreendidas pelo programa 

municipal de reciclagem chamado Recicla São Paulo. 

Para o atendimento das necessidades da população jovem, existe a 

Associação Esportiva e Cultural SOS Juventude, que oferece atividades lúdicas e 

esportivas para os adolescentes da favela, sempre levando em conta as questões 

da cidadania. 

Tais atividades têm como objetivo oferecer aos jovens alternativas para as 

situações de risco envolvendo violência e criminalidade. Atende aproximadamente 

245 jovens de 12 a 21 anos em práticas como capoeira, futsal feminino e masculino, 

dança e caratê. 

A Associação utiliza o espaço cedido pela Igreja Anglicana como sede 

administrativa, utilizando outros espaços na comunidade para realizar suas 

atividades esportivas e culturais. 

Como já mencionado, na favela se integram outras etnias como as dos 

índios Pankararus, que se organizam em duas entidades: a Ação cultural Indígena 

Pankararu e a Associação SOS Pankararu. 

A Ação Cultural Indígena Pankararu surgiu no fim de 2003, em dissidência 

a outra associação indígena, a SOS Pankararu. Atualmente, aproximadamente 
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700 índios Pankararu vivem na comunidade da Favela do Real Parque. O primeiro 

índio Pankararu, fugindo da seca no Pernambuco nos anos 50, chegou a 

comunidade como centenas de outros nordestinos, para trabalhar na construção 

civil. 

O objetivo da entidade é desenvolver trabalhos que preservem sua cultura, 

os valores e os sentimentos que os caracterizam, visto que maioria não mais 

conhece o idioma nativo. 

Para o atendimento às crianças e mães da comunidade existe a Creche 

Pássaro Azul, ou creche da Mandão, como é mais conhecida. A creche surgiu em 

1990 pela união de mães, entre elas a citada líder Monalisa, que se propuseram 

em cuidar das crianças do bairro. 

Com o objetivo de disponibilizar espaço e zelar pelas crianças cujos pais 

estão trabalhando, a creche atende cerca de 50 crianças entre 0 e 12 anos. A 

creche sobrevive de doações, pois não possui a regulamentação legal necessária 

para desenvolver parceria com entidades que apoiam o cuidado com crianças e 

adolescentes. 

Além do trabalho com as crianças, a creche é referência da ação comunitária, 

pois foi palco de muitas decisões para a comunidade, como a retomada da 

construção da sede da associação dos moradores, por exemplo, impedida pelo 

tráfico de drogas. 

Temos também que considerar as organizações criminosas instaladas no 

Real Parque, que por mais que apoiem as atividades de organização e 

desenvolvimento na comunidade, tem o poder de interferir nas atividades propostas 

por qualquer outra entidade que atua no local. 
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