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RESUMO
Apresentaremos uma pesquisa socionômica realizada com 38 estudantes, do
primeiro ano do ensino médio, da Escola Municipal Agrícola Gov. Arnaldo
Estevão de Figueiredo, região de Três Barras, em Campo Grande (MS). O
trabalho sociodramático denominado “Fruto da Terra – Criando Raízes” foi
patrocinado pela multinacional Argentina, MSU Brasil, sendo um de seus
projetos de responsabilidade social. Esta pesquisa é, portanto, uma ação
social, de caráter educativo, que vincula o perfil de agronegócio da empresa à
formação de jovens brasileiros. Durante o ano de 2015, em nove sessões
sociodramáticas mensais, de quatro horas, os jovens vivenciaram métodos e
técnicas socionômicas, constituindo-se como grupo e fortalecendo suas
identidades. Destacamos como principais resultados para eles, em formação
de Técnico em Agropecuária (meninos e meninas com faixa etária média de 16
anos): (1) a construção de seu papel profissional e (2) a construção de novos
valores sociais. Estes estudantes têm hoje um maior entendimento do que é o
trabalho coletivo e da realidade do agronegócio; visualizaram novas
perspectivas profissionais e aprimoraram seu envolvimento com a Escola; o
que melhorou o rendimento escolar e reduziu a taxa de evasão. A Socionomia,
a pedagogia psicodramática, mais uma vez, atendeu aos interesses sociais na
escola, na empresa e para nossos jovens cidadãos
Palavras-chaves: 1. Sociodrama com Jovens 2. Responsabilidade Social
3.Psicodrama Pedagógico 4. Escola Rural 5.Evasão Escolar

ABSTRACT
We present a socioeconomic research done with 38 students, the first year of
high school, the Municipal Agricultural School Gov. Arnaldo Estevão de
Figueiredo, Region de Três Barras in Campo Grande (MS). The Sociodramatic
work called "Earth fruit - Creating Roots" was sponsored by the multinational
Argentina, Brazil MSU, being one of their social responsibility projects. This
program is a social action with an educational character, linked to the
agrobusiness company profile training of young Brazilians. During the year of
2015, in nine monthly sociodramatic sessions, four hours, they experienced
socioeconomic methods and techniques, constituting as a group and
strengthening their identities. We highlight as the principals results for them in
Agricultural Technical training (boys and girls with an average age of 16 years):
(1) the construction of their professional role and (2) the construction of new
social values. These students now have a greater understanding of what is the
collective work and agribusiness reality; viewed new job prospects and
improved his involvement with the school; which improved school performance
and drastically reduced the dropout rate. The Socionomy, psychodramatic
pedagogy, once again, met the social interests at school, in the company and
for our young citizens.
Keywords: 1. Sociodrama with Young 2.Social responsibility 3.Pedagogical
psychodrama 4.Rural school 5.Dropouts
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1. INTRODUÇÃO
Tudo se inicia quando na Empresa que trabalhávamos contratou uma
consultoria para desenvolvimento de pessoas. Na oportunidade, no momento
do nosso atendimento, a consultora aplicou uma técnica sociométrica: o átomo
social. Fizemos o átomo e o susto foi grande com o resultado! Perceber que
nossa vida, nossos vínculos, se resumiam ao mundo corporativo. Ou ainda,
não se destacavam nem as pessoas do nosso vínculo profissional, tudo era
apenas o trabalho. Inúmeras perguntas vieram à nossa cabeça: onde estão os
vínculos? Com quem mantemos relação? Quem tem importância na nossa
vida? O que fazemos fora do mundo corporativo? Neste momento percebemos
que algo precisava ser feito. Após esse significativo acontecimento, a decisão
era de uma mudança. Não sabíamos ao certo o que precisava ser feito, mas
algo iria ocorrer.
No decorrer dos acontecimentos surgiu à oportunidade de iniciarmos um
curso de especialização em psicodrama, e então de fato demos início a essa
nova jornada. A cada módulo uma descoberta, novas relações e o psicodrama
iniciando história em nossa vida; nova vida em nossa história. Ele estava
correndo nas nossas veias e era perceptível o enxerto acontecendo por dentro.
Paralelo a isso, na gestão de RH dessa empresa, foi nos dada à
incumbência de identificar e desenvolver um projeto de Responsabilidade
Social. Os critérios já estavam definidos, não seria algo de cunho assistencial,
mas algo que fosse ao encontro dos objetivos delineados pela Empresa,
podendo preferencialmente ser algo voltado à educação. Além disso, no
exercício da nossa função de RH, uma das tarefas requisitadas era a seleção
de pessoas voltada ao ramo do agronegócio; sendo uma das dificuldades a
seleção e retenção da mão de obra qualificada de Técnico Agrícola nas
localidades onde a empresa tinha filial ou no estado do Mato Grosso do Sul.
Concomitantemente a essas buscas, realidades da seleção e definição
de um projeto de responsabilidade social da empresa MSU-Agro, também
estávamos

em

momento

de

definição

de

onde

faria

meu

estágio

supervisionado do curso de especialização em psicodrama.
Em outubro de 2014 realizamos um contato telefônico com uma Escola
Agrícola de Campo Grande e agendamos uma reunião com a Diretora.
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O encontro ocorreu em novembro de 2014, e foi quando propusemos em
nome da empresa MSU, uma parceria entre a Escola Rural e a Empresa,
esclarecendo nossos interesses no desenvolvimento profissional de jovens, a
qualificação de profissionais para o agronegócio e a realização de estágio
supervisionado. Nesta oportunidade a Diretora nos confirmou as preocupações
com o fortalecimento profissional de seus alunos, e revelou que a grande
questão da escola também era a evasão escolar – o que ameaçava inclusive a
existência da escola naquela região. Assim, com um foco principal no
desenvolvimento desses jovens, no fortalecimento de seus papeis como
estudantes, futuros profissionais e cidadãos, demos início à construção de um
projeto. Que realizamos durante todo o ano de 2015. Sendo o objeto deste
Trabalho de Conclusão de Curso – TCC.
Esta situação de estágio foi surpreendente. Nossa autoimagem até este
momento era de “a menina fogo de palha”, que sempre começava algo e não
conseguia finalizar. Algo interessante aconteceu: conseguir terminar a etapa
teórica do curso (dezoito meses), o que já não era pouco, e primeiro iniciar o
estágio supervisionado da nossa turma de psicodrama, ser a abre alas! Foi
fantástico, inédito, poderoso e transformador, “sem falsa modéstia”.
Conhecendo esta pesquisa socionômica, a princípio os leitores podem
pensar que ajudamos a Escola e esses jovens na formação dos seus papeis. O
que fomos descobrindo, na fase de estágio, é que eles nos ajudaram na
redescoberta dos nossos papéis profissionais e das nossas potencialidades.
Descobrimos com eles, juntos, a alegria de sermos pessoas, de sermos seres
vinculares e de termos capacidade de escolher, de dirigir nossas vidas.
Todo o trabalho desenvolvido com esses 38 jovens, os nove encontros
fundamentados teórica e metodologicamente na socionomia de Moreno, as
nossas reflexões no papel de psicodramatista é o que vamos descrever aqui.
O mesmo vamos ver acontecer nesta pesquisa: cada etapa, cada
avanço, cada construção conceitual e filosófica, cada descoberta, transformou
a Escola, os estudantes e nossa vida, nossos papéis. Esta é uma real vertente
de trabalhos de responsabilidade social: a reconstrução de valores.
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2. OBJETIVO GERAL
Desenvolver uma pesquisa socionômica, com estudantes do nível médio,
oportunizando que os jovens reflitam sobre seu papel profissional.

2.1 Objetivos Específicos
 Favorecer a construção do papel profissional de técnico agrícola e
ampliar possibilidades de escolha profissional.
 Fortalecer os vínculos grupais e a construção coletiva do conhecimento,
visando à redução da evasão escolar.
 Desenvolver um programa de responsabilidade social que tenha por
princípio o protagonismo social e o incremento de valores sociais.
 Demonstrar que a socionomia proporciona experiências significativas
para jovens na faixa etária de 16 anos, favorecendo escolhas
adequadas e saudáveis.
 Confirmar as possibilidades da pedagogia psicodramática como método
enriquecedor de trabalhos sociodramáticos.
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3. JUSTIFICATIVA
O intuito da empresa MSU – Agro, no projeto de responsabilidade social,
era de que o trabalho desenvolvido fosse voltado à área da educação. Mais do
que ajuda monetária, a ação deveria ser continuada e baseada em ações
práticas, voltadas a valores sociais e não apenas de cunho assistencial.
No comando do recrutamento e seleção da Empresa, vivenciávamos a
dificuldade de encontrar profissionais comprometidos, que valorizassem a área
agrícola, tanto no setor técnico-operacional, quanto na gestão de fazendas. O
Estado de Mato Grosso do Sul tem como uma das bases de sua economia o
agronegócio; mesmo assim, a visão do trabalho no campo não é favorável. São
poucos os profissionais que estão preparados para valorizar sua profissão e se
colocarem disponíveis para a vida do campo, ou seja, a escolha de não viver
na cidade, mesmo com boa profissão e remuneração, não é incentivada na
nossa sociedade.
Neste contexto, tivemos a ideia de buscar em nossa cidade, uma escola
voltada à área rural e que capacitasse pessoas, que formasse técnicos
agrícolas ou agropecuários. Realizamos uma busca na internet e localizamos
em Campo Grande (MS) a Escola Agrícola Gov. Arnaldo de Figueiredo, que
formava Técnicos em Agropecuária. Esta instituição havia sido premiada em 3º
lugar no Enem em 2014, dentre os alunos de Escola Agrícola, a nível Brasil.
Na primeira reunião com a diretora da Escola propusemos um trabalho
que contribuísse para o desenvolvimento e preparação dos jovens para o
mercado do agronegócio. Foi quando descobrimos que a evasão escolar e a
baixa procura, momentânea, pelo curso colocavam em risco a continuidade da
Escola. Ao detalharmos nosso contato com a Escola, realizando uma segunda
reunião com a participação dos professores, a queixa foi ampliada para a
necessidade de desenvolvermos nos alunos a responsabilidades pelos estudos
e a luta pela aprovação; que era repassada como um peso aos professores.
Assim, as bases da parceria pareciam claras: a Escola Agrícola
necessitando de apoio para suas causas educacionais; um projeto de
Responsabilidade Social com oportunidades de estágio, proposto pela
multinacional; e o nosso desejo de desenvolver uma pesquisa que fizesse a
diferença para estes jovens cidadãos e para nós como psicodramatista.
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4. CONTEXTOS
4.1 Contexto Social: Agronegócio e Responsabilidade Social
O agronegócio é um conjunto das atividades econômicas ligadas à
agropecuária e a agricultura, passando pela produção, industrialização e
comercialização dos produtos. Ele representa um grande campo de trabalho no
país. O setor é responsável por cerca de 22% do Produto Interno Bruto (PIB)
brasileiro, o que significa a soma de todas as riquezas produzidas no país,
segundo o Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada, da USP.
Com grandes terras cultiváveis, solos férteis e grande disponibilidade de água,
o Brasil se destaca como um dos maiores exportadores de produtos agrícolas e
pecuários do mundo.
O agronegócio responde por grande parcela das exportações brasileiras,
mas o setor apresenta vários desafios. Um deles é garantir a certificação dos
produtos agropecuários segundo as normas nacionais e internacionais de
saúde e sustentabilidade. O profissional trabalha para tornar as criações e as
culturas um negócio econômica e socialmente sustentáveis e ecologicamente
correto. Cabe a ele, por exemplo, avaliar e gerenciar a viabilidade econômica
de alimentar os rebanhos com os recursos regionais, como cactos no Nordeste
ou resíduos agrícolas da produção de cana no Sudeste. Ou, na agricultura, o
aprimoramento de sementes. Há também ótimas oportunidades nas áreas de
processamento, beneficiamento, comercialização e assistência técnica. Os
estados do Sudeste, Sul e Centro-Oeste concentram o maior número de vagas,
mas as novas fronteiras agrícolas (como os estados do Pará, Piauí e Bahia)
também são atraentes.
O cenário brasileiro no setor de agronegócios é, portanto, promissor, e
por isso era de se esperar que chamasse a atenção dos estudantes. No
entanto, a agricultura não é uma área de estudos de principal interesse entre
os jovens brasileiros. Para se ter uma ideia, na lista de relação candidato por
vaga na primeira fase do vestibular da Unicamp de 2011, o curso de Gestão de
Agronegócios apresentou o número de 4,5, enquanto os cursos de Gestão de
Empresas e Gestão de Comércio Internacional apresentaram, respectivamente,
11,8 e 13. O número é ainda menor se comparado a outras áreas como a de
comunicação e da engenharia.

14

Esta situação contribui, no campo do trabalho, para uma dificuldade de
contratação de mão de obra qualificada e identificada com as funções
agrícolas; gerando um círculo vicioso que atende às expectativas de um mundo
internacionalizado, cada vez mais urbano e cheio de ilusões de consumo.
Há tempos o mundo empresarial passou a entender a responsabilidade
social como estratégia para seu desenvolvimento em longo prazo. Também no
campo rural as organizações socialmente responsáveis se ocupam de um
crescimento sustentável.
“... uma empresa não pode buscar somente
lucros. No seu relacionamento com a sociedade
existem obrigações, tais como a preservação do
meio ambiente, a criação e a manutenção de
empregos, a contribuição para a formação
profissional...”. (DE LUCA, 1998, p.17)

Quando estabelecemos a parceria com a MSU Agro, a empresa visava
em seu projeto, um trabalho de fortalecimento da identidade do grupo como
jovens da terra, um trabalho que desse foco à empregabilidade e a cidadania,
numa atuação educacional e não meramente assistencial. Além de seu apoio
financeiro para os custos materiais (recursos pedagógicos, alimentação,
deslocamento, dentre outros), a MSU abriu suas portas para visitas à fazenda
de produção, dando ao grupo a oportunidade de conhecer a realidade do
agronegócio de perto. Além disso, deixou aberta a possibilidade de estágios ou
contratações de estudantes que no futuro desejassem este caminho
profissional.
4.1.1 A Empresa MSU
MSU Brasil Agropecuária Ltda é uma empresa de serviços de colheita
localizada no Estado de Mato Grosso do Sul. A organização encontra-se na
Rua Alberto Neder 328 – Campo Grande/MS. Esta empresa de capital privado,
foi fundada na Argentina em 1860 e no Brasil está desde o ano de 2007. A
empresa possui 13 estabelecimentos, entre filiais, sucursais, agências e outros.
A MSU está entre as principais empresas agropecuárias da América do Sul,
realizando uma produção extensiva de grãos e pecuária, em operações
próprias e para investidores, nas mais importantes áreas produtivas da
região do Mercosul.
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Possuí uma vasta experiência liderando implementações tecnológicas
avançadas, para aumentar a qualidade e a produtividade do negócio, com
foco na eficiência e na sustentabilidade dos agrossistemas. Trabalha
também prestando assistência integral aos investidores na busca de
oportunidades, negociação de ativos, desenvolvimento e gerenciamento de
agronegócios.
A empresa opera em campos alugados e de investidores nas áreas
mais produtivas de regiões dos países: Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai.
Figura 1 – MSU Agro

(Fonte: www.msuagro.com.ar)
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4.2 Contexto Grupal: A Escola Rural
Quando procurávamos uma escola agrícola para formarmos a parceria e
desenvolvermos nosso trabalho socionômico, pesquisamos na internet e
localizamos a Escola Agrícola Governador Arnaldo Estevão Figueiredo1. Ela
aparecia no cenário nacional como a 3ª no ranking das 10 melhores instituições
agrícolas do País; e também em 2012 ocupou o 3º lugar nos resultados do
Enem (exame do Ensino Médio) nos resultados do Estado de Mato Grosso do
Sul. Como não tínhamos referência de nenhuma outra escola agrícola, das dez
existentes em MS, fizemos o contato com esta que nos pareceu de ótimo nível.
De fato, encontramos uma boa escola municipal (desde 1997), com
cerca de 350 alunos matriculados, do primeiro ano do ensino fundamental ao
terceiro ano do ensino médio. Tinha boa estrutura física, salas amplas, área
verde e área para trabalhos práticos bem extensas (150 hectares). No
momento de nossa primeira visita, período de prévio de retorno às aulas, a
direção e professores estavam reorganizando materiais, a cantina e cozinha
estavam sendo pintadas e as salas da secretaria e dos professores estava
sendo reorganizada. Fomos recebidas pelas Diretoras, após agendamento
telefônico, e nesta reunião pudemos explicar nossos critérios de aproximação:
nossa parceria com a MSU-Agro (Projeto de Responsabilidade Social) e nossa
proposta de trabalho socionômico de estágio. Por sua vez, as Diretoras nos
relataram suas demandas.
Figura 2 – Primeira Visita à Escola

(Fonte: a autora.)

Localização: rodovia MS-040, na região do distrito Três Barras, a 35 quilômetros de Campo
Grande/MS.
1
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A Escola estava, naquele momento, passando por um período de
relativa crise, conforme dito pela diretora. A nova direção, tivera no ano anterior
uma situação complicada, qual seja a de alta taxa de evasão escolar e,
portanto, com poucos alunos no 3º ano; e o baixo número de formandos foi
questionado pelo poder público, tendo inclusive ameaça de fechamento da
escola rural. Preocupadas com dificuldades de retenção dos estudantes, e
sensibilizadas pela questão de que os jovens tivessem uma visão distorcida ou
pouca valorização do trabalhador “homem da terra”; as diretoras estavam
propensas a aceitar nossa proposta.
Bastante preocupadas com os alunos e o seu futuro, a direção também
queria garantias de que o trabalho teria início, meio e fim; desejando que fosse
um trabalho contínuo (todo o ano) e que respeitasse a cultura local. Diante
desta solicitação, preparamos uma carta formal de estágio e projeto, e
agendamos uma reunião com todos os professores, aproveitando a semana de
preparação e capacitação antes das aulas, onde apresentaríamos os
compromissos de nossa pesquisa, a empresa patrocinadora e escutaríamos os
professores no que se refere à visão sobre os alunos e seu papel profissional.
Nossa preocupação, nosso foco é o primeiro ano. Essa é a
primeira vez que a gente vai receber pessoas de fora; em uma
grande quantidade que nunca na escola agrícola aconteceu. É
esse nosso pensamento, nossa angústia, estamos preocupadas
com a evasão. (DIRETORA).
No ano passado a formatura do terceiro ano eram apenas 9
alunos e veio essa mudança de gestão municipal. Quando o
prefeito chegou e viu nove alunos sendo formados ele falou:
“uma escola desse porte, com este custo, e esse Ensino Médio
funciona a troco de que? A gente está investindo em quem,
afinal? ” Qualidade a gente tinha, mas a quantidade? E muito se
pensa em quantidade quando se pensa em verba pública. Então
nós estamos no início do ano com o mesmo desafio, vamos
manter o ensino médio na escola agrícola ou não? Vai depender
do nosso resultado. (DIRETORA)

Para que pudéssemos fazer um trabalho bem integrado ao contexto e
respaldado pelo coletivo da Escola, propusemos uma reunião, preliminar aos
trabalhos, com os professores. Nesta reunião pretendíamos, nos aquecendo
especificamente para a pesquisa, conhecer a visão dos professores sobre os
alunos e suas questões no ensino médio; e o fizemos dia 11 de fevereiro.
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Figura 3 – Reunião com os Professores

(Fonte: a autora.)

Compareceram 36 pessoas (professores, coordenadores, monitores e
serviços gerais). Com uma atividade de movimentação sociométrica, tivemos o
contexto do grupo: 14 pessoas naturais de Campo Grande; 10 de Mato Grosso
do Sul e 12 de fora do estado (SP, GO, SC, PA, RS e SP); 25 casados, 10
solteiros e 1 outros. Sobre tempo de escola, 15 deles trabalham entre 8 a 18
anos; 12 estão lá de 3 dias até 2 anos; e o restante (9) entre 2 a 8 anos.
No aquecimento, eles expressaram sentimentos e fizeram perguntas
sobre a pesquisa socionômica com os alunos. Sintetizando: (1) curiosidade: o
que vai acontecer? O que é trabalhar o papel? O que vai agregar para o aluno
e para a escola? Vai gerar renda ou trabalho? (2) expectativa: acreditando,
confiante; (3) desafio: algo novo na escola; diferente.
Em dois subgrupos, construíram o contexto social, grupal e dramático da
escola, falando dos pais, do ensino e dos alunos. Identificaram como desafio
trabalhar os temas: identidade e diversidade (inclusão) como pano de fundo do
processo ensino-aprendizagem. Encerramos respondemos perguntas sobre:
estrutura da pesquisa, as etapas; sessões mensais, fortalecimento do papel e
visita da empresa. Solicitamos o apoio dos professores e nos colocamos à
disposição para contatos durante o ano. No compartilhar tivemos: “tranquila,
esperançosa, confortável, novidade, tem vaga para professor também? ”
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4.3 Contexto Dramático: Os Jovens Técnicos Agrícolas
No início do trabalho já sabíamos que contaríamos com 34 jovens, e que
haveria uma clara e natural divisão no grupo, com 18 calouros e 16 veteranos;
e que, portanto, teríamos que trabalhar aspectos de inclusão e construção
grupal. Isso porque a escola recebe nesta fase escolar, alunos oriundos de
outras instituições; sendo este o único ano do nível médio em que é permitida
esta entrada. Assim estaríamos trabalhando com uma reconfiguração
sociométrica do grupo. Sobre configuração sociométrica, Menegazzo (1995),
p.59, nos esclarece:
Essas configurações poderão ter como resultado, entre
outras, as seguintes figuras: isolados; díades ou pares;
cadeias; tríades ou triângulos; quadrados; círculos;
socióides etc.

Figura 4 – Sociometria do Grupo na 1ª Sessão

(Fonte: a autora.)

O psicodramatista Fonseca Filho (2000), ao aprofundar seus estudos
sobre as fases da matriz de identidade e a partir da sua experiência com grupo
terapêuticos, definiu quatro estágios do desenvolvimento dos grupos. Na
primeira fase da matriz de identidade, a criança percebe “o mundo”, como
extensão de si mesma (tanto pessoas como coisas, fazem parte de si) é o
caótico indiferenciado, a fase da identidade do EU.
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Esta primeira fase que é a do caótico indiferenciado está bem nítida, no
grupo, na primeira sessão. Neste momento inicial, os estudantes não se
conhecem, estão ansiosos pelo início das aulas e curiosos para conhecerem os
novatos que chegam este ano na escola; alguns querem se exibir para os
novos, outros se auto afirmar, outros mostrar sua liderança no grupo, outros se
esconder do novo. Os novatos, por sua vez, chegam tensos com o novo
ambiente, também curiosos quanto aos colegas, sua inserção e as novidades.
Todo este clima, esta fase, ficou nítido na 1ª Sessão quando, por exemplo,
um aluno (...) colocava o seu crachá no boné, e durante os quatros encontros
seguintes tinha esse mesmo comportamento, como forma de chamar a atenção
e se diferenciar no grupo. Outro aluno (...) mostrava que exercia muito a
liderança, dava ordens para que os colegas ficassem quietos. Nesta sessão, no
momento em que propusemos divisões sociométricas do grupo, todos falavam
ao mesmo tempo e eles mesmos começaram a pedir silencio, identificando o
caos que eles próprios estavam.
Nas atividades de modo geral os alunos novos (calouros) eram mais
ordeiros e contidos, comportamento típico e adequado à fase inicial de inserção
e controle. Já os veteranos estavam muito barulhentos e agitados.
Posteriormente

veremos,

no

decorrer

desta

pesquisa,

como

estes

comportamentos vão sendo alterados à medida em que vai ocorrendo as
mudanças de fase do grupo; os calouros, por exemplo, foram ganhando
destaque e maior expressão ao longo dos trabalhos.
Na primeira sessão já podemos observar indícios de alguns temas
protagônicos do grupo e isso ficou evidente no momento de ação dramática,
que vamos descrever a seguir.
Na dramatização dessa primeira sessão, propusemos um trabalho de
grupo: grupo de verbalização e grupo de observação (GV-GO). Solicitamos que
eles se dividissem, livremente, em grupos de seis pessoas. Um grupo de cada
vez iria ao centro do palco, ficando os demais em posição de plateia. Cada
grupo conversaria sobre o tema proposto no aquecimento especifico. Eles
haviam construído individualmente um perfil de facebook com os temas: o que
faço hoje, o que quero fazer amanhã, no meu futuro, e quais são as pessoas
importantes em minha vida. A medida em que se finalizava o diálogo grupal, a
plateia poderia fazer perguntas ao grupo.
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Figura 5 – Aquecimento Específico – 1ª Sessão (Facebook)

(Fonte: a autora.)

Neste momento vimos necessidade de adequação da espontaneidade dos
jovens. Algumas meninas, em suas participações, emitiam seus pensamentos
com sinceridade, porém de forma inadequada e carregada de julgamentos e
conservas; caracterizando a inadequação da espontaneidade2.
Em um momento por exemplo, a jovem “D” estava respondendo uma
pergunta de colegas e disse: “não curto a “R”; não fui com a cara da “Ra”, e
não a suporto”. “G” em outro momento falou: “não vou com a cara da “E””. O
clima grupal ficou carregado de emoções e agressividade; ao mesmo tempo
que eram evidentes o aquecimento e a livre expressão, havia uma tensão, na
unidade funcional, com o receio da violência verbal ou mesmo física. Neste
momento, o diretor se posicionou entre as jovens, fazendo uma espécie de
barreira entre elas. O diretor sentiu esta necessidade ao perceber a postura
corporal das jovens, seus olhares e posição do corpo em evidência de ataque.
Como se não bastasse a não adestrada espontaneidade, poderíamos ser
surpreendidos pela força do aquecimento, pela intensidade do método de ação
somente por estarmos em sessão psicodramática.
(...) pela ideia do “aquecimento”, em comparação à terapia da
fala, o envolvimento com a atividade corporal explícita aumenta
enormemente o envolvimento afetivo do protagonista com o
assunto principal. Vários tipos de danos não intencionais podem
acompanhar a natureza, por outro lado, vantajosa da encenação
para a psicoterapia: choque psicodramático não resolvido, dano
físico ao protagonista ou outras pessoas e confidências ou
segredos acidentalmente revelados. (MORENO, Jonathan, 1994,
p.143).
2

Para Moreno a evolução consciente através do treino da espontaneidade, abre novos
horizontes para o desenvolvimento humano. (MORENO, 2014).
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Nos

meninos

também

percebíamos

algumas

inadequações

de

espontaneidade, porém com uma carga menor de agressividade. “L” pergunta
a um colega: “o que você acha do que o Igor fez com você? ” Tratava-se de
uma situação polêmica (envolvendo namoro e traição) que havia acontecido
entre os jovens em dias anteriores. Nesse instante, a sala fica agitada com a
turma dizendo que “vai dar briga” e pedindo para “acabar logo com isso”. “L”
parecendo continuar no campo da provocação, faz outra pergunta: “você
prefere amor ou amizade? ” E o colega responde: “amizade”. A reação da
plateia foi: sala toda aplaude, vibra, com gritos de entusiasmo e emoção.
As questões dramáticas que compunham nossas hipóteses diagnósticas,
que nos levaram a criar esta pesquisa com os jovens, eram: papel profissional
do técnico agrícola e evasão escolar. Pelo que percebemos na primeira
sessão, teríamos somadas a elas: a necessidade de promover a integração
grupal e de auxiliar os jovens no trabalho de adequação da espontaneidade e
de construção de valores grupais. Além disso, seria fundamental manter
durante a pesquisa, um campo de livre expressão de sentimentos e de
questionamento, um campo de trabalho de suas questões conflituosas e
dramáticas3. Uma outra importante questão protagônica deste grupo foi
confirmada na sessão seguinte, que foi dedicada ao diagnóstico (capítulo
6.2.1), qual seja o medo de ser excluído ou ridicularizado pelo grupo na
hipótese de reprovação.
Figura 6 – Trabalho de Grupo 1ª Sessão

(Fonte: a autora.)

3

Na movimentação sociométrica, um dos critérios propostos foi sobre matérias preferidas.
Constatamos que nenhum aluno gosta da matéria português. Do ponto de vista didático, esta é
uma questão de pesquisa para a Escola: até que ponto a pouca aderência ao português pode
colaborar para o baixo rendimento e/ou reprovação de alunos nas variadas matérias.
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5. REFERENCIAL TEÓRICO
5.1 Sociodinâmica: Teoria de Papéis
Moreno estruturou a Socionomia, ciência que estuda as leis sociais e
das relações. A obra de Moreno divide-se em três ramos, estreitamente
relacionados entre si, e cada um deles possui os seus métodos.
A Sociodinâmica, enfoca a estrutura e funcionamento dos grupos e
emprega o método de interpretação ou jogos de papéis. Na Sociometria, que
trabalha com a medida do relacionamento humano, usamos métodos
sociométricos (teste e percepção). A Sociatria é o tratamento dos sistemas
sociais, utiliza principalmente o psicodrama e o sociodrama. (MORENO, 1993).
Na

nossa

pesquisa,

que

ocorre

na

dimensão

socioeducativa,

trabalhamos nos ramos da sociodinâmica (teoria de papéis), quando
enfocamos com os jovens: papel profissional, papel de estudantes, papel de
alunos da escola, papel de membros de grupo, por exemplo. Como estes
jovens cumprem esses seus papéis? Que papel eles têm na Escola? Para qual
papel estarão prontos, e quando se formarem? Como eles lidam com as
expectativas de papéis na sociedade, quais são suas necessidades e
preocupações neste momento?
O processo de desenvolvimento de um novo papel passa por três fases,
role-taking, role-playing e role-creating. A primeira fase, ou a do role-taking, é a
fase de tomada ou adoção do papel, imitando-o a partir dos modelos
disponíveis; a segunda fase é a do jogo ou treino de papéis e a terceira fase é
a do desempenho dos papéis de forma espontânea e criativa.
Certamente os jovens de nossa pesquisa, estando no 1º ano do ensino
médio, ainda não estavam nem mesmo na tomada de papel de técnico
agrícola, profissão para o qual estavam estudando. Seria necessário que eles
tomassem primeiro o seu papel de estudantes e de membros de um grupo para
depois se aproximarem de seus supostos papéis profissionais, ainda
idealizados.
No final da 2ª sessão fizemos uma enquete sobre qual o momento eles
mais gostaram e qual não gostaram. A atividade preferida deles foi a
teatralização (3 cenas do cotidiano).
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A que menos gostaram foi da atividade do diagnóstico (SINP), que foi quando
pesquisamos

sobre

seus

sentimentos,

interesses,

necessidades

e

preocupações sobre a escola, colegas, futuro e profissão de técnico em
agropecuária. Perguntamos ao grupo porque haviam gostado menos desse
momento e um deles de forma espontânea respondeu pelo grupo: “não
gostamos da última atividade porque já sabemos o que queremos! Sempre
vamos responder a mesma coisa porque já sabemos tudo sobre a nossa
profissão”.
Com o passar do tempo eles foram percebendo que isso não era tão real o
quanto imaginavam, ou idealizavam. Eles tinham algumas informações,
conservas culturais, sobre a profissão de técnico agrícola e poucas
expectativas do papel. Somente no fim do ano, com mais reflexão, ações,
práticas laborais e diversidade de conhecimentos, estavam começando a
entender esta futura possibilidade profissional. No início do ano, ainda estavam
na tomada de papel de estudantes do nível médio.
“O problema consistia em substituir um sistema de
valores desgastado e obsoleto, a conserva cultural, por
um novo sistema de valores mais consentâneo com as
circunstâncias
de
nossa
época:
o
complexo
espontaneidade-criatividade” (MORENO, 2014, p. 160).

5.2 Sociometria: o grupo, vínculo e matriz de identidade
No capítulo 4.3, quando falávamos sobre o contexto dramático do grupo,
vimos que o grupo estava nitidamente na primeira fase da matriz de identidade;
vimos como eles estavam caóticos inicialmente.
Assim como para o indivíduo a segunda fase da matriz de identidade é a
do reconhecimento do EU, para o grupo a segunda fase é a do reconhecimento
grupal. As pessoas se percebem e percebem as demais. Vamos entender
como isso se apresentou nesta pesquisa.
Na 2ª sessão, na etapa de aquecimento especifico, a atividade proposta
foi a Manchete do Mês. Solicitamos que cada um, individualmente, lembrasse
de alguma cena significativa ocorrida no intervalo entre nosso primeiro
encontro e a sessão daquele dia. A partir disso eles formariam grupos com os
colegas que eles imaginassem que poderiam ter escolhido a mesma cena que
a sua.
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Em grupo, contaram suas cenas e elegeram um acontecimento para
fazerem uma teatralização, trazendo a cena real para o palco. As teatralizações
foram: (G1) a saída de WG, um colega que mudou de cidade e que indo
embora, deixou saudades; (G2) troca de insultos entre as meninas; (G3) os
cumprimentos, colegas se conhecendo e tendo uma aproximação; pois depois
do último encontro a turma ficou mais integrada; (G4) alguns alunos, em cena
de exclusão do grupo.
Este momento de ação dramática, as teatralizações, nos mostraram que o
grupo iniciava o seu reconhecimento grupal. A sociometria grupal vai se
delineando (atrações, rejeições e indiferenças). É comum acontecerem às
relações “em corredor”. Surgem amizades, competições, identificações,
atrações, que podem gerar inclusive conflitos e ciúmes.
No momento de ação dramática da segunda sessão, separamos os
grupos pelo critério de data de nascimento, utilizando o pretexto dos signos e
os seus elementos: água, terra, fogo e ar; esta foi uma proposta intencional do
diretor, na sua função4 de projetista da sessão, e o propósito era promover a
gradativa circularização do grupo.
Percebemos neste momento um pequeno caos: parecia difícil para alguns
subgrupos trabalharem em roda fechada; em um outro grupo um jovem
demonstrava não ter paciência para ouvir o colega; um participante de um
grupo dizia que eles estavam juntos porque eram encrenqueiros. Eles não
assimilaram integralmente o critério de separação, visto que viviam uma quebra
das relações de corredor e triangulações em vigor.
No compartilhar desta mesma sessão, confirmamos o efeito positivo da
mudança sociométrica provocada pela ação do diretor, pela voz dos próprios
participantes.
Ao perguntarmos o que acharam do encontro, os jovens sintetizaram nas
palavras: “legal; harmonioso; divertido; gostoso; criativo; interessante; e nós
brigamos, mas estamos nos conhecendo”.
Na terceira sessão, trabalhamos um tema de relevância grupal, que foi o
temor da reprovação e a já configurada ameaça das notas baixas de muitos.
O diretor da sessão de psicodrama tem três funções primordiais: diretor ou projetista da cena,
terapeuta do protagonista ou do grupo, e analista social. (GONÇALVES, 1988).
4
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Este tema protagônico grupal funcionou como um critério de coalisão do grupo.
Ou seja, os jovens saíram de seus isolamentos ou de suas formações grupais
intermediárias (duplas/corredor; trios/triangulações) e se aglutinaram em torno
deste tema mobilizador. Ali, mesmo os que tinham notas boas, estavam
sensíveis ao outro, os que não tinham a mesma condição.
Segundo Ramalho, é na quarta fase do processo grupal que ocorre a
circularização, e o grupo se possibilita inverter papéis que dissolve triângulos.
Nesta fase temos a identidade grupal. Em circularização, as ações
protagonizadas têm forte ressonância emocional no grupo. (RAMALHO, 2011).
Uma de nossas funções na direção das sessões era estruturar nossos
encontros iniciais de forma a acolher os estudantes, fortalecer os vínculos, e ir
criando um campo relaxado onde eles pudessem se constituir como um grupo.
Figura 7 – Sociometria do Grupo no 4º Encontro

(Fonte: a autora.)
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6. METODOLOGIA
6.1 Etapas das Sessões Sociodramáticas
Foram realizadas nove sessões, mensais, durante o ano de 2015, de 3h
de duração cada uma; com exceção da visita monitorada à uma fazenda de
agronegócios, que consideramos a 6ª Sessão, e que foi realizada durante um
dia todo.
No papel de diretor de psicodrama, além de sermos o “terapeuta”
principal (pesquisador responsável pelo valor da pesquisa), somos o “produtor”,
aquele que conjuga a linha de produção, define técnicas (estrutura de
pesquisa) com a linha vital dos sujeitos pesquisados (temática protagônica), e
somos também o “analista social” (trabalhamos na compreensão e na
interpretação do fenômeno) (MORENO, 1993).
Assim, construímos uma estrutura macro, Quadro 1, página 28, para
trabalhar durante todo o ano. Esta estrutura seguiu a lógica da sessão de
psicodrama, em suas etapas: aquecimento, dramatização e compartilhar.
Também a cada sessão seguimos esta mesma lógica. A partir da segunda
sessão (até então acolhemos e diagnosticamos) íamos elaborando cada um
dos encontros, definindo métodos e técnicas de forma a contemplar as
necessidades e preocupações percebidas no grupo e os interesses e objetivos
da pesquisa proposta.
Em todos os encontros, em especial nos primeiros, procuramos fazer
atividades que auxiliassem os alunos a identificar, reconhecer e falar das suas
próprias características e dos seus colegas. Isso, na nossa forma de entender
o contexto grupal, facilitaria que os jovens fortalecessem suas competências e
seus vínculos e, principalmente, se percebessem e percebessem o outro.
Os dois primeiros encontros foram como que o nosso aquecimento
inespecífico de todo o projeto de pesquisa, neles nós trabalhamos a quebra de
relações de corredores, chegando às triangulações e conseguindo um bom
passo para a circularização do grupo, que percebemos mesmo na quinta
sessão. Nestes primeiros encontros nós trabalhamos também o diagnóstico do
grupo. Um dos conteúdos que o grupo trouxe foi a temida reprovação e as
notas escolares baixas.
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Este era o tema real que estava acontecendo com eles e sabíamos que
mereceria alguma atenção; um conflito emergente que precisava ser
trabalhado, para que pudéssemos futuramente propor a temática do papel
profissional. Afinal, agora já era momento de começar o aquecimento
especifico do projeto como um todo.
“Os encontros grupais começam pelo envolvimento das
pessoas com um tema protagônico, emergente
naturalmente
das
interações
grupais,
na
intersubjetividade do grupo...” (RAMALHO, 2011, p.87).

Quadro 1 – Macroprocesso da Pesquisa
Estrutura

AI

Sessões

Temas Aparentes

1ª
Março

Acolhendo

3ª
Maio
AE

Aquecer para
os Temas
Protagônicos

DR

Sociometria das
Matérias
Tema Protagônico 1:
Reprovação
A cadeira do poder
Tema
Protagônico 2:
O poder do grupo
Grupo: aprendendo a
ser um
(Simbólico)

6ª
Agosto

Visita na Fazenda
(Real)

7ª

Construindo
coletivamente
(Real e Simbólico)

8ª
Outubro

Compartilhar

1ª fase

O que eu
desejo?

Contexto
dramático

Se
perceber
agindo

Contexto
grupal

Diagnóstico

5ª
Julho

Setembro

CO

Contextos

2ª fase
Reconhecimento

4ª
Junho

Abordagens
dos temas do
grupo

Temas de
Fundo

IDENTIDADE
do EU

Acolher
2ª
Abril

Matriz

9ª
Novembro

do EU (TU)

3ª fase
Reconhecimento

Perceber
e Inverter
com o
outro

do TU

Contexto
social

Entrevista de
Emprego
(Imaginário)
Teatralização
(Passado-presentefuturo)

Construir
Coletivo

(Fonte: a autora).

29

Na terceira sessão, na etapa de aquecimento inespecífico, quando
desejávamos que eles mergulhassem ainda mais no “aqui e agora”,
propusemos um iniciador relacional. Solicitamos que andassem pela sala, que
fossem falando em voz alta como havia sido o mês anterior; e nesse momento
escutamos de alguns alunos: “as notas do bimestre estão um desastre”.
Justamente esse tema seria o foco da nossa ação dramática no encontro
desse dia.
O aquecimento é a etapa inicial de uma sessão, através do qual vamos
incluindo os jovens no ambiente e dando condições, através das técnicas e
recursos, proporcionando uma integração, uma chegada para o aqui e agora.
Neste momento procuramos amenizar as tensões trazidas do externo e
preparar o campo para a ação dramática.
Na terceira sessão, foi também a primeira vez que utilizamos as técnicas
básicas5 do psicodrama. No aquecimento especifico propusemos a formação
de subgrupos para conversar sobre os acontecimentos que marcaram o último
mês, desde o nosso último encontro até agora. Depois da conversa, cada
grupo elegeu um fato para fazer uma teatralização que foi explorada pelo
diretor. Ao final de cada cena, a plateia interagia e eram sugeridos os títulos
das cenas. Temos as três cenas representadas no Quadro 2, página 30.
Destacamos alguns comentários da cena 1, onde utilizamos espelho e
inversão de papel: “Achei falta de educação”; “Não sei por que isso”; “Falta de
respeito”, “A gente viu a atitude do outro”, “Eu achei legal por me colocar no
lugar do outro para ver o que ele passou”. As falas evidenciam que os jovens
experimentaram se colocar no lugar do outro e se perceberam. Este foi o
trabalho de aquecimento feito para o grupo, mas que também ajudou a aquecer
o diretor para o momento da ação dramática.
No momento da ação dramática, os jovens, através de um trabalho de
teatralização, tiveram a possibilidade de trazer ao palco as questões, do seu
mundo interno ou externo.

Técnicas básicas do psicodrama são as que têm seu embasamento nas fases da matriz de
identidade: duplo, espelho e inversão. Costuma-se também considerar o solilóquio e a
interpolação de resistências. (GONÇALVES, 1988, pp.87 a 90).
5
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Quadro 2 – Teatralização 3ª Sessão
(1) Professor de física ministrando a aula, aluno
“A” e papel jogado - Cena: alunos do fundo da
sala durante a aula de física, com o professor
(que é considerado muito legal). Colegas
atiravam bolas de papel nos alunos da frente.
“A” um dos alunos que estava recebendo a
bolada de papel, perdeu a paciência com a
provocação e discutiu com o colega do fundo da
sala; quando o professor virou e viu a cena
acontecendo, chamou a atenção deles e o “A”
falou palavrão para o professor. De imediato o
professor levou o aluno para a Direção, ele foi
suspenso.
(2) Entrega de notas. Fizeram a cena da entrega
das notas, com algumas falas reais dos alunos:
“Pela 1ª vez foi bom”; “Minhas notas foram boas
como sempre”; “Deve ter sido normal”; “Eu tenho
notas baixas, mas no geral está bom”; “Terá
costela assada em casa”; “Minhas notas foram
boas”; “Esta bom apesar das notas baixas”; “Vou
tentar recuperar no 2º semestre”; “As notas
estão ruins”. Minhas notas estão normais 5, 5,
5...”.
(3) A supervisão dos monitores com os
namorados. Foi mostrado que aluna e monitor,
estavam no pátio da escola namorando.

(Fonte: a autora).

Neste momento da terceira sessão o proposto era trabalhar o tema “não
ir bem nas matérias”, já sabendo que a intenção do diretor era aproximar da
cena temida do medo do insucesso e da reprovação. Considerando o contexto,
pois ocorreu o fechamento do primeiro bimestre e houve a entrega das notas, o
nosso objetivo agora era conversar sobre as disciplinas, sobre como eles se
viam nas variadas matérias. Como estavam? O que era preciso fazer para
manter ou melhorar? E o que cada um poderia fazer tanto para ele quando
para o outro?
Passamos a fazer um trabalho sociométrico com o grupo, para confirmar
as matérias de maior dificuldade e de maior facilidade e investigar um pouco os
porquês. A partir disso, formamos equipes procurando equilibrar os critérios de
atração, rejeição e neutralidade das matérias; além de outros critérios que
facilitariam a integração do grupo.
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Por exemplo: em um mesmo grupo teríamos alunos bons e não bons na
disciplina de matemática (e de outras matérias), alunos calouros e veteranos,
meninas e meninos, dentre outros. Formamos assim, um time de apoio. A partir
disso, demos um desafio ao grupo, o lema será: “que todos do meu grupo
passem de ano”; a partir disso que ações concretas teríamos que fazer?
Solicitamos ainda, que ao final da criação de suas ações, eles criassem
um slogan, um “grito de guerra” de seu grupo. Depois do trabalho realizado,
pedimos que fechassem os olhos e que imaginassem que o que eles pensaram
e desejaram era possível, que visualizassem os fatos acontecendo; que eles
foram bem durante o ano e se vissem sendo aprovados para o 2º ano. No
compartilhar desse dia as palavras foram: “excelente, sensacional, feliz,
desanimador, massa, bom, sucesso, legal, um pouco desagradável, incrível,
ótimo e inesquecível”.
Figura 8 – Sessão 3

(Fonte: a autora.)
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6.2 Pedagogia Psicodramática
A socionomia nos fundamenta e a pedagogia psicodramática de Maria
Alícia Romaña6, um dos seus desdobramentos, foi o método ideal para a
construção de nossas sessões com os jovens.
Romaña participou de sessões de psicoterapia psicodramática em 1962
em Buenos Aires, dirigida por Rojas Bermudez e Fiasqué. Ela encontrou no
psicodrama o que procurava para criar o Método Educacional Psicodramático,
apresentado para Moreno no Congresso de Psicodrama na Argentina em 1969.
O método passou mais tarde a ser por ela intitulado como psicodrama
pedagógico, posteriormente pedagogia do drama e finalmente pedagogia
psicodramática; conforme vemos no Quadro 3 na página 32.
Quadro 3 – Histórico da Pedagogia Psicodramática
Período

Nominação

Característica

1962

Recursos psicodramáticos
aplicados à educação

Role-playing em supervisão. Trabalho
com crianças e jovens. O simbólico para
explicar conceitos.

1969

MEP - Método Educacional
Psicodramático
(Apresentado à Moreno)

Níveis de realização dramática: real,
simbólico e imaginário – análise, síntese e
generalização.

1970 a
1986

Psicodrama Pedagógico

Sensibilização corporal – role-playing para
desenvolvimento de papéis – trabalhos
com conceitos em sala de aula –
capacitações de professores.

Início da
década
de 90

Psicodrama não-terapêutico
e Psicodrama Pedagógico

Distinção dos trabalhos de cunho
pedagógico. Foco na construção coletiva
do conhecimento.
Sociodrama/jornal vivo/teatro espontâneo.

1999 a
2005

Pedagogia do Drama

Reforço ideológico. Vygotsky / Paulo
Freire / Moreno (técnicas básicas e
secundárias – etapas e contextos).

2010

Pedagogia Psicodramática

Foco nas demandas do educador
mantendo os princípios Morenianos.
(Fonte: Alcione Dias.)

Maria Alicia Romaña é argentina, educadora e pedagoga, residiu e trabalhou com o
Psicodrama em São Paulo, de 1976 a 2005. Fez parte da primeira turma de formandos em
Psicodrama, pela Associação Argentina de Psicodrama. Apresentou a ideia do Psicodrama
Pedagógico para Moreno, no IV Congresso Internacional de Psicodrama, em 1969, em Buenos
Aires. Teve cinco livros publicados e integrou a equipe que formou os primeiros
psicodramatistas brasileiros no foco socioeducacional, em São Paulo. Suas proposições da
Pedagogia do Drama (ROMAÑA, 2004) favorecem a aplicação da Socionomia nos campos
educacional, organizacional e social. Faleceu em 2012 em Córdoba / Argentina.
6
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Romaña (1992) nos faz concluir que o psicodramatista, a exemplo de
orientador, pedagogo, e psicólogo escolar, tem à sua frente um espaço bem
amplo para trabalhar relações à procura de estabelecer vínculos significativos e
vitais; e assim, propiciar a percepção de soluções honestas e criativas de
dificuldades e conflitos no campo socioeducacional. Por meio do lúdico e dos
trabalhos propostos, utilizamos a tríade Moreniana (grupo - jogo – teatro), os
adolescentes se expressaram, dando corpo aos sentimentos e pensamentos.
“O psicodrama é uma combinação equilibrada de trabalho
em grupo, desenvolvido num clima de jogo e liberdade,
que alcança sua maior expressão quando articulado no
plano dramático teatral”. (ROMAÑA, 1985, p.13).

6.2.1 Um Modelo Diagnóstico Transformador
Romaña apresenta uma ferramenta proposta pelos educadores
americanos Gerald Weinstein e Mario D. Fantini. A proposta diagnóstica criada
por eles é compatível com os princípios filosóficos e metodológicos do
psicodrama. Tanto para eles como para Romaña, existe um princípio que é
básico nos trabalhos socioeducativos, de que só a aprendizagem significativa
garante uma eficiente aquisição de conhecimento.
“A significação é aquilo que relaciona os aspectos afetivos com
os cognitivos e conceituais da aprendizagem. Uma maior
articulação entre o mundo afetivo e os métodos educativos
reduzirá a desarmonia entre a aprendizagem e comportamento”.
(WEINSTEIN E FANTINI apud ROMAÑA, 1992, p. 72)

Neste modelo diagnóstico a afetividade não é apenas sentimentos ou
emoções intensas. A afetividade expressa forças básicas que direcionam e
norteiam o comportamento. O impulso para determinada ação, advém dessas
forças. Nesta modelo, o mundo afetivo está formado por Planos Aparentes –
Sentimentos e Interesses; e por Planos Profundos – Necessidades e
Preocupações. (ROMAÑA, 1992).
No planejamento da pesquisa correlacionamos o percebido do universo
afetivo com o universo cognitivo, conforme vemos no Quadro 4 na página 34.
Estudamos as forças do campo afetivo (as hipóteses e as confirmações com os
jovens na 2ª Sessão) para adequar sessões: escolher atividades, conteúdos
temáticos e técnicas sociodramática. Sabíamos que os métodos socionômicos
seriam importantes para trabalharmos os temas fundamentais do grupo.
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Quadro 4 – Diagnóstico SINP (Weinstein e Fantini ) – 2ª Sessão
SENTIMENTOS
Escola

Colegas

Futuro

INTERESSES
Escola
Colegas
Profissão
Futuro

Aprendizagem; dedicação; determinação; dinheiro; faculdade; formação;
lanche; profissão; wi-fi.
Amizade colorida; amizade verdadeira; comunhão; melhores do que irmãos;
paciência; paz; respeito; ser mais unido; sinceridade.
Adquirir mais conhecimento na área; agronomia; me formar veterinário (5);
melhorar o futuro; ser alguém na vida (2); sustentar minha família.
Formar em técnico em agropecuária; formar em veterinária (4); me formar em
medicina; me formar (2); agronomia; veterinária e médico; dinheiro; me formar.

Tema Aparente

Profissão

Alegria; amizade; amor; compaixão; companheirismo; felicidade (2); paz;
saudade; verdadeiro. Decepção; desânimo; desunião; egoísmo; ilusão;
intrigas; mentira; orgulho; rancor; revolta; tristeza.
Amizade (2); bom; companheirismo; felicidade; parceria (2); sinceridade;
união; verdadeiro. Falsidade (9); palhaçada.
Determinação; felicidade; orgulho; paixão; alegria.
Cansaço; dificuldade; insegurança; medo.
Amor; aprender mais; desejo; felicidade; paz e união; progredir; sentir vontade
de amigos. Ansiedade; desunião; medo de não dar certo; revolta dos amigos.

NECESSIDADES
Escola
Colegas

Futuro

PREOCUPAÇÕES
Escola
Colegas
Profissão

Futuro

Não reprovar (4); não tirar nota ruim; passar de ano (2); terminar o ensino
médio (3).
Caráter; saúde; ter harmonia; ter paz; ter sentimento. Ter sinceridade; ter
união. Ter responsabilidade; ter virtude.
Objetivo certo. Não conseguir ser formar em veterinária; não conseguir
aprender o necessário; não conseguir concluir o curso; não conseguir
alcançar; perder a vaga.
Minha família; novas amizades; casamento; discussões; intrigas. Saúde; vida;
mulheres; homens. Dinheiro; reprovar; mundo; poder; carreira

Tema de Fundo

Profissão

Ar condicionado; armários p/ guardar roupas no banheiro; cadeiras novas;
espelho nos banheiros; net de volta; qualidade no alimento na merenda;
uniforme (qualidade e quantidade).
Amigos; amigos verdadeiros; amizade colorida; amizade sincera; amor;
companheirismo; compartilhar; festas; garotos bonitos; harmonia; igualdade;
paz entre os colegas; respeito. Celular; inteligência; ostentação com os
colegas;
Conhecimento;
estudar;
especialização;
oportunidade;
dinheiro;
companheirismo; desempenho.
Casar; trabalhar; dinheiro; carro (2); saúde; ser importante; ser alguém na
vida; ser reconhecido; morar em outro país; terminar os estudos; fazer
faculdade; ter filhos; ser profissional; ter preocupação.

(Fonte: a autora.)
6.3 Grupo, Jogo e Teatro
Na pesquisa intercalamos recursos metodológicos, fazendo a variação
de técnicas nos aquecimentos e nos momentos de ação dramática, ora
trabalhando com o grupo, ora propondo jogos, ora usando recursos inspirados
no teatro. Vamos ver mais detalhadamente estes aspectos nas sessões 4 e 5.
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Teatro
Iniciando a 4ª sessão com um iniciador físico-relacional, o jogo das Três
Bolinha. Por mais que o grupo já estivesse se relacionando melhor, em todos
os encontros nossa proposta era aprimorar a interação no grupo. As atividades
lúdicas ajudaram a extravasar os sentimentos e emoções; e o jogo contribuiu
para a adequação da espontaneidade.
O jogo consistia em repassar bolas para os colegas. Na primeira rodada
eles disseram o nome do colega e em seguida repassavam a bola. Depois com
uma segunda bola, eles disseram uma qualidade própria e passavam a bola
para outro colega. Com a terceira bola eles falaram uma qualidade do colega e
repassaram a bola. Em seguida o grupo tinha o desafio de repassar as 3 bolas
simultaneamente. Eles participaram intensamente dessa atividade e gostaram
do jogo. Foi desafiador o momento que as “bolinhas” se misturavam nas
sequências, e trouxe alegria e muito respeito entre eles, no limite de cada um.
No aquecimento específico, trabalhamos o fortalecimento de identidade,
com a técnica da Cadeira do Poder. Iniciamos pedindo que fechassem os olhos
e imaginassem sendo um personagem de um filme, do filme da sua vida. Que
personagem você seria? Quais os eram os poderes desse personagem? Esse
personagem iria andar pelo mundo e eles iriam sentir a força desse
personagem. Pensar como ele. O que ele faz com essa força? Ele tem que
usar essa força sempre ou somente em alguns momentos? É bom se sentir
forte?
Ao sentir esse personagem eles abriram os olhos e, em silêncio, iriam
observar alguns objetos que estavam distribuídos pela sala e escolheriam um
que tivesse alguma relação com o seu personagem.
Havia uma cadeira, a cadeira do poder, e cada um com o seu objetivo
iria passar pelo trono. Ali eles iriam falar da essência do seu personagem, o
que ele tem de mais forte, quais são os seus poderes. Eles foram até o trono;
alguns se mostravam um pouco envergonhados, porém todos foram. Cada um
que ia na cadeira, era um novo brilho, foi encorajador e mágico, desde a
escolha, posse e apresentação do seu objeto e do seu poder. Ver Quadro 5,
página 36.
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Quadro 5 – Cadeira do Poder

Objeto: Capa da Malévola
Poder: O mal para quem faz o mal Justiça

Objeto: Armas/Ferramentas
Poder: Defender e arrumar o que precisa

Objeto: Berrante
Poder: Denunciar

Objeto: Chapeuzinho Vermelho
Poder: Bondade

(Fonte: a autora).
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(Continuação do Quadro 5)

Objeto: Motoqueiro Fantasma
Poder: Morte (Que leva a vida!)

Objeto: Martelo do Thor
Poder: Força e Defesa

Objeto: Fada Madrinha
Poder: Sonhos

Objeto: Calendário
Poder: Tempo
(Fonte: a autora.)

Após essas apresentações, se juntaram nos mesmo grupos da sessão
anterior. Observamos que os alunos que estavam ausentas na sessão anterior,
haviam sido acolhidos pelos grupos espontaneamente.
Propusemos a cerimônia de despedida do seu objeto, cada integrante do
grupo com o seu símbolo em mãos, falava que pertencia aquele grupo, com o
seu poder e guardava seu objeto.
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Jogo
Na dramatização desse 4º encontro, propusemos mais um jogo: uma
Gincana do Conhecimento. Nosso foco era trabalhar o vínculo e acolher
diversidades. Os grupos já estavam formados e estavam se envolvendo mais.
Eles estavam começando a lidar com o medo da não aceitação, da reprovação
e até mesmo já estavam reconhecendo características diferentes do outro, com
alguma adequação.
Jogar ou brincar, entendidas como as atividades talvez mais
sérias que o homem pode realizar, garantem a permanência do
trabalho do grupo numa instância própria, num espaço particular,
organizado a partir de códigos e normas também próprias.
(ROMANÃ, 1985, p.13).
Os jogos são fenômenos da realidade suplementar... quanto
mais role creating – isto é, criação no papel – o jogo for, mais
próximo de ser um jogo dramático ele está. (MOTTA, 2002, p.45)

O objetivo do jogo era: comprovar que tínhamos três grupos de alta
performance na sala, e para isso objetivo todos os grupos formados deveriam
acertar o maior número de perguntas. A meta de cada grupo era “ser o
campeão”. Informamos também as regras da gincana: (a) As perguntas serão
respondidas pelos grupos em dupla; (b) Todos os componentes terão que
responder; (c) Cada grupo tem que responder pelo menos uma pergunta de
cada área do conhecimento; (d) A pontuação seria: dupla respondeu ganha 2
pontos e errou perde 2pontos; dupla pediu ajuda do grupo e acertou ganha 1
ponto e errou não perde ponto; dupla pode repassar, e o grupo que recebeu a
pergunta se acertar ganha um e se errar não perde nada, e o grupo que
repassou, se o grupo acertar ganha 0,5 ponto; (e) Temos diferentes
pontuações para grau de dificuldade da perguntas: fácil, média e difícil.
Foram 15 (quinze) perguntas, sendo 5 exatas, 5 humanas e 5 práticas
agrícolas, com alternativas. Durante o jogo fizemos paradas com o intuito que
eles visualizassem o momento, analisando o placar e verificando o que eles
achavam que precisa melhorar; além de relembrarmos as regras.
O resultado da gincana foi e não foi um dos melhores. Foi um fracasso
em termos de pontuação, porém foi um sucesso como espelho para o grupo,
para eles se enxergarem.
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A ansiedade da competição, a expectativa de papéis, fez com que alguns
alunos de destaque de notas errassem questões aparentemente fáceis. Alguns
alunos, que eram considerados pelo grupo como “mais fracos” de conteúdos,
acertaram algumas questões. A visão de que as regras do jogo favoreciam a
integração e cooperação entre eles, para uma boa pontuação final de todos foi
totalmente desconsiderada pelo grupo. O que esse jogo teria a ver com a vida
na sala ou fora da sala?
A unidade funcional tinha preparado prêmios para os vencedores da
gincana. Preparamos um kit para cada aluno, como nosso objetivo era que
todos os grupos fizessem pontos e fossem campeões, visto que esse era o
ideal do jogo, resultou que não entregamos os prêmios. Percebemos os
semblantes de frustração e insatisfação de alguns, que perceberam que
chegarmos com caixas cheias de “presentes ou prêmios” e no final levamos
tudo embora. Ouvia-se alguns comentários: “não ganhamos e não somos
merecedores dos prêmios; as professoras poderiam no final simplesmente
repartir os prêmios para gente; não acredito que elas vão levar tudo isso
embora, vão fazer o que com isso? ”
Para o compartilhar propusemos que escutassem algumas perguntas e
depois expressassem o que estavam sentindo: o que você sentiu quando
escolheu pergunta mais difícil ou mais fácil? O que você sentiu quando te
deram a pergunta mais difícil ou mais fácil? O que você sentiu quando o seu
grupo estava à frente no placar? O que você sentiu quando a pontuação do
grupo diminuiu? Como você se sente participando deste grupo? As imagens do
pós-jogo, pós Gincana, falam os sentimentos gerados.
Figura 9 – Gincana – Sessão 4

(Fonte: a autora.)
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Grupo
Grupos são a base da Socionomia de Moreno. O grupo é o nosso maior
recurso metodológico ou técnico. Trabalhos em grupo, ou atividades propostas
para que sejam feitas em grupo ou em pequenos grupos, são excelentes
recursos socioeducativos. Passamos a descrever o trabalho de grupo
realizados na 5ª sessão.
“Um olhar retrospectivo tanto sobre as civilizações
primitivas quanto sobre as altamente desenvolvidas,
mostra que uma antiquíssima sabedoria consiste em
atribuir às forças do grupo um papel decisivo na
estruturação da vida social. Reconheceu-se desde cedo
que é mais fácil objetivar e resolver problemas individuais
dentro do grupo”. (MORENO, 1993, p.21).

Nos foi informado no dia anterior à realização da 5ª sessão, que
aconteceria a Festa Junina na Escola, e que seria próximo ao horário previsto
da sessão. Ao chegarmos na Escola o ambiente estava muito agitado
considerando a realização da festa, muitos convidados (irmãos menores,
amigos, pais e mães) estavam na escola para participar. Foi sugerido pela
administração da escola o término antecipado da nossa sessão para que os
alunos pudessem também participar da festa. Tivemos dificuldade em manter a
concentração dos alunos na sessão e optamos por não chamar os que não
tinham vindo voluntariamente para a sala. Os alunos que vieram, entendemos
que estavam lá por escolha, pois estariam autorizados a não participar da
sessão caso quisessem sair para auxiliar na preparação da festa.
No aquecimento inespecífico neste quinto encontro o nosso tema foi
“memórias do grupo” e como o nosso objetivo era fortalecer o vínculo grupal,
realizamos um trabalho de grupo.
Utilizamos o iniciador físico-ideativo, com recursos de música e vídeo.
Iniciamos com uma movimentação pela sala, ao ritmo de músicas, para que
eles se concentrassem no momento, no aqui e agora. Depois projetamos um
vídeo, com duração de 18 minutos, que retomava um pouco de tudo que eles já
haviam produzido até aquele momento; uma retrospectiva para reavivar os
encontros anteriores. Reunimos fotos e vídeos da primeira à quarta sessão e
apresentamos em um pequeno filme.
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Na apresentação do vídeo observamos que eles estavam muito
entusiasmados com suas próprias imagens. Ficavam na expectativa de
“quando será minha vez de aparecer”. Alguns falavam que “nem queriam ver”,
mas era nítida a ansiedade para que suas fotos fossem projetadas. Outros já
falavam explicitamente: “quando eu vou aparecer? ” Durante a apresentação
do vídeo eles nem piscavam.
Registramos comentários, que expressam o comportamento grupal
frente ao grande espelho que foi o vídeo: (1) Nossa que estilo! Momentos de
timidez...vou chorar! Meu Deus! (2) E aquele de boné! Olhe eu aí! Olha a ...!
Ah não! Não esperava! (3) Olha o 57! Eu não véio! Olhe eu atrás! Apareci
bonito! (4) Eu sou o próximo... Aí que horrível eu! (5) Olha mexendo no
celular...demora para passar...foi esse dia ... o pega fogo! (6) Esse foi o dia da
encenação! Olha a cara do...! Nós, olha lá!! (7) Eu já estava até escorado...que
ridículo...hahaha... (8) Tá devagar aquele grupo... olha eu lá!!! (9) E aquele
maloqueiro! Olha o ...l! (10) Eita! Não sabia que estava filmando! (11) Olha a
força dele!! Cantando a música!! Olha o chapeuzinho vermelho!!! (12) Olhe as
irmãs gêmeas... (13) Quase chorei!! É muita coisa para mim!
Eles aplaudiram muito ao término do filme e começaram um compartilhar
espontâneo: (1) Emocionante... (2) Marcante... (3) Estou quase chorando... é a
lente que saiu... (4) Mostrou progresso de quando começou... (5) Foi uma
evolução que a gente teve, as brigas, a união, o sonho de cada um... (6)
Diminuiu a bagunça... Início: União agora + união. Superamos.ajudou a gente
ver como era antes e como é agora...
O diretor perguntou se mais alguém gostaria de expressar algo sobre o
que viram no filme das sessões de 01 a 04, e eles completaram: (1) Uniu a
sala, quem não conversava, agora conversa... Interessante... (2) Fiquei com
pouco de vergonha. (3) Fiquei triste porque vi quem foi embora... tô sem
palavras... (4) Foi legal, a gente se abre mais... (5) Fiquei contente... Tudo
bom, gostei da brincadeira... Não gostei das minhas fotos... (6) Mostrou as
mudanças... Teve parte que ninguém se falava e agora ninguém briga mais...
(7) Foi bom... Antes todos eram fechados e agora a sala é mais unida... (8)
Todos eram afastados um do outro e agora não...

Foi maravilhoso!!! (9) A

gente se divertiu! Estamos mudando...Eu achei legal.Gostei quando virei Thor!!
(Referindo-se ao quarto encontro, onde fizemos a técnica da Cadeira do Poder)

42

(10) Gostei das brincadeiras, fez com que soubéssemos da opinião de cada
um... o sorriso fala! (11) Achei interessante, mostrou a evolução da nossa sala,
gostei da parte que vocês separam o nosso grupo e conhecemos outros
colegas... Gostei de tudo! Legal!!
Para o aquecimento específico da sessão, havíamos preparados
atividades que estavam ligadas as tarefas que foram propostas para eles
fazerem no intervalo dos encontros. Tínhamos três propostas de atividades,
que dependeriam de a “tarefa” ter sido realizada de forma parcial ou completa.
Perguntamos às três equipes formadas, qual delas havia cumprido o proposto
no último encontro, que era: Tarefa 1: A Inclusão dos colegas que haviam
faltado na aula daquele dia; e Tarefa.2: Cada grupo criaria mais duas metas
para seu grupo, e durante o decorrer do ano buscariam alcançar. Já haviam
duas metas principais e que eram comuns aos grupos: Meta 1 - Todos seriam
um, e Meta 2 -Todos vão ser aprovados.
A Unidade funcional não tínhamos como objetivo cuidar do cumprimento
dessas metas. Nos interessava que eles tivessem um motivo para estarem
juntos. Ter essas metas seria um critério para eles buscarem ajuda e saberem
que tinham um grupo que os acolheria e lhes daria suporte. Na nossa hipótese,
isso os ajudaria no apoio do grupo em geral.
Nas sessões anteriores ficou demonstrado o medo deles com a
reprovação. Também o receio de serem chamados de burros pelos colegas ou
serem motivo de chacota no caso de reprovação. Junto disso nos apareceu à
informação pela direção da escola, que a passagem para o segundo semestre
é um momento que a desistência da Escola mais aparece. Além do esfriamento
pós-férias e o distanciamento da realidade, ficaria ainda mais forte essa
angústia e fantasia e o medo da reprovação.
Um jovem expressou pelo grupo que eles: “até pensamos nisso, mas
estávamos ocupados! Tivemos muito trabalho na escola!!!”
Fizemos então um trabalho de inclusão dos alunos que haviam faltado,
distribuindo-os nos grupos, mantendo o critério de termos grupos equilibrados
em termos de conhecimento das disciplinas. Quanto às metas, foi proposto um
desafio a eles: vocês terão 10 minutos para criar novas metas. Relembramos
que as metas deveriam ser pequenas ações que os auxiliariam a alcançar o
objetivo geral do grupo (somos um e vamos ser aprovados).
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Os grupos fizeram as suas metas: (1)Manter a paz. Amizade é tudo.
Manter união. (2)Respeitar o próximo. Manter a humildade. Ajudar o próximo.
(3)Se dedicar aos estudos. Ajudar aos colegas. Respeito.
Na etapa da ação dramática fizemos uma proposta aos grupos quanto à
destinação dos kits (chocolates e guloseimas). Estes kits eram prêmios da
gincana que aconteceu na 4º sessão, e como ninguém chegou a atingir os
objetivos para ganhar estes prêmios, sugerimos a eles duas possibilidades.
Eles poderiam comer as guloseimas, ou eles poderiam transformá-los em
prendas para a festa junina que estava iniciando. Nós tínhamos a informação
de que havia um campeonato na escola, e a turma que conseguisse mais
pontos com prendas ganharia como prêmio uma tarde de lazer na escola.
Houve um alvoroço geral da turma. Todos eufóricos responderam, gritando:
Nãoooo! Eles argumentavam: “teve turma que trouxe uma camionete de milho!
A nossa pontuação é de 1000 ou 900 e alguma coisa... A premiação será uma
tarde de lazer aqui na escola e isso a gente faz todo dia”.
Relembramos a eles que ao desmancharem os kits, eles poderiam
transformar em mais kits e isso daria um volume de pontos maior para a sala
concorrer ao prêmio. Continuaram com os argumentos: “não vai compensar.
Acho que a pontuação já fechou”. Não compensa. Não vamos aceitar isso.
A Unidade funcional estava fisicamente na direção da lousa, que é
comum em toda sala de aula, e à nossa frente tinham quatro carteiras juntas
onde estavam todos os kits. De frente a eles, ficamos bem quietas observando
a dinâmica do grupo. Quando todos ficaram em silencia, fizemos algumas
afirmações, na tentativa e interpolar resistências: (1) Vamos ver se entendemos
vocês, a ação social proposta na festa junina, pra vocês não é nada. (2) Ajudar
a escola também não é possível e aproveitar a oportunidade de vocês
construírem uma imagem diferente com a direção e os professores da escola
também não vale a pena. (3) Já que não iam ganhar o prêmio, mostrar o
envolvimento do primeiro ano não valeria nada. (4) Entendemos o que vocês
querem: comer tudo isso por comer é melhor do que dar outro destino, é isso?
Continuavam os murmúrios, alguns balançavam a cabeça dizendo que
não e alguns falavam que era para doar como prenda para escola. Nessa hora
falamos de forma contundente: é o grupo que decide. O que vocês decidirem
será feito?
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O grupo decidiu que iria refazer os kits e entrega-los para a festa junina
da escola. Eles fizeram uma linha de produção. Foi surpreendente, toda a sala
se organizou e remontaram os kits, com muita agilidade e organização. Foi
incrível o envolvimento. Um pequeno grupo de alunos, cinco, que não fez nada,
ficando sentados sem cooperar com a montagem e com expressão de
chateados pela maioria ter decidido por dar a guloseimas.
Ao terminarem de organizar os brindes quase todos foram até a diretoria
fazer a entrega das prendas. Quando o grupo estava saindo para fazer a
entrega dos kits à coordenação um aluno, que não participou da montagem, fez
questão de acompanhar os colegas. Os alunos retornaram satisfeitos com o
resultado.
Como este era o último encontro antes das férias, incluímos em nossa
programação uma etapa de construção coletiva, na tentativa de minimizar os
efeitos de esfriamento que o longo período sem encontro eles pudesse causar.
Propusemos que os três grupos conversassem para identificar e registrar o que
o grupo precisaria para passar de ano.
À medida em que os grupos apresentavam suas sugestões, o egoauxiliar anotava no quadro, fazendo uma separação com (a) lista de
comportamentos e (b) ações práticas; criando um mapa de ação. Nos
subgrupos eles também fizeram a identificação de quais matérias e conteúdos
eles entendiam mais ou dominavam.
Sugerimos que cada um durante as férias prepararia uma lista de
exercícios da matéria de maior facilidade, para ajudar os colegas que tem
dificuldade. A mensagem era de que o simples fato de ter um conhecimento, eu
poderia ensinar. Comentário de alguns: “eu não prometo nada”; “só faço
quando voltar de férias”.
Fechamos a sessão com uma grande roda e cada um iria completar a
frase: o que eu conheci de você nesse semestre foi... e eu quero encontrar com
você no próximo semestre para... . Os motivos para encontros no segundo
semestre foram registrados no Quadro 6, na página 45.
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Quadro 6 – Motivos para retorno às aulas
Bagunçar
Matar a saudade
Se divertir de novo
Almoçar juntos
Morder os meninos de Unir a sala
novo
Cochichar com a...
Dar porrada
Curtir mais
Continuar interessante

Ficar melhor
Ficarmos mais felizes
Se divertir com todo
mundo
Continuar estudando
Continuar arrasando na
matemática
(Fonte: a autora.)

A unidade funcional, falando por último, disse juntas: “nós queremos
encontrar com vocês para irmos juntos para este local. Neste momento
passaram as informações sobre a viagem que fariam para a Fazenda Matosul,
(6ª Sessão).
Passamos o vídeo institucional da MSU e fizemos o convite para o
passeio na fazenda. Durante o vídeo da MSU a sala toda permaneceu em
silêncio absoluto, prestando muita atenção.
Sobre o compartilhar final da quinta sessão, que foi um grande trabalho
de grupo, perguntamos como estavam se sentindo e como tinha sido o
encontro: “estou saindo feliz; estou realizada, foi um dia que surpreendeu a
todos nós; gostei dos vídeos; muito bom, gostei da divisão dos doces; o rango
estava bom; gostei de tudo; fizemos a melhor coisa com os doces; estou me
sentindo bem, gostei de tudo, estou realizada.

6.4 Níveis de realização dramática
Em sua proposta metodológica, Romaña recomenda que sejam
utilizados, alternadamente, três possibilidades de vivencia dramática: no plano
real, no plano simbólico e no plano da fantasia ou imaginário. Ela esclarece que
a variação favorece a aprendizagem significativa, dando oportunidade ao
aprendiz de construir o conhecimento pelo canal afetivo, conceitual ou
funcional. Vejamos esta proposta de Romaña no Quadro 7, página 46.
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Quadro 7 – Aprendizagem e Níveis de Realização Dramática
NÍVEIS

BASE DA APRENDIZAGEM

CONTEÚDO DA AÇÃO
DRAMÁTICA

REAL

Aproximação intuitiva e afetiva.

Dramatização é do campo real e

Aprender por “análise”.

surge da experiência ou dados de
referência.

Aproximação
SIMBÓLICO

racional

ou A dramatização é simbólica.

conceitual.
Aprender por “síntese”.
Aproximação funcional.

IMAGINÁRIO Aprender por “generalização”.

A dramatização dá-se no nível da
fantasia.
(Autora: Romaña, 1987, p.42)

Ação Dramática - Real
Quando a ação dramática se dá no nível da realidade ou experiência,
nosso objetivo é o de “carregar o campo do conhecimento com a maior
quantidade de experiência que o grupo possa fornecer em relação a ele.”
(ROMAÑA, 1985, p.40). Ou seja, trazer a situação real tal qual acontece ou
aconteceu, com suas emoções, o que favorece a análise. A visita na Fazenda
MSU é um momento, uma sessão real, importante.
Figura 10 – Visita à Fazenda MSU Agro

(Fonte: a autora.)
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Ação Dramática - Simbólico
Quando trabalhamos no nível simbólico, podemos utilizar imagens,
objetos, símbolos, que favoreçam ou exijam uma síntese. Vamos ver um
exemplo de ação dramática, no nível simbólico, na sessão 7 (O Filme)7.
A 7ªsessão foi a segunda do segundo semestre e o primeiro encontro
em sala depois das férias e pós visita a Fazenda MSU. Como de praxe, na
abertura dos encontros tínhamos a lista de presença de meninas e meninos,
para otimizar a entrada dos alunos já que após o toque do sinal todas as
classes deveriam entrar para suas salas de aula; cada um dos dois egos
acompanhava a entrada, a assinatura das listas e fazia a entrega dos crachás.
Era o mesmo crachá desde o primeiro encontro, inclusive ele já havia sido
utilizado como ferramenta de aquecimento inespecífico em sessões anteriores.
Porém nesse dia esquecemos de levar os crachás, e a reação dos alunos foi
intensa; eles reclamaram e ficaram bravos por isso.
Colocamos etiquetas autoadesivas com o nome deles como substituição
do crachá. Um deles disse: “tinham que ter esquecido a câmera e não os
crachás”. Este esquecimento parece ter acirrado seus sentimentos, talvez de
abandono e desatenção, e a reação foi imediata, como veremos a seguir.
Pretendíamos fazer um processamento da visita à fazenda e para isso
iniciamos com o resgate de memória dos últimos encontros. Propusemos um
iniciador físico-relacional com a sequência: (1) Fazer uma expressão facial do
último encontro antes das férias, quando noticiamos que teríamos a visita na
fazenda; (2) Que todos ficassem no centro e fizessem a despedida da turma no
“como se”, pois estavam saindo de férias; (3) E agora, estamos voltando das
férias, fazer a expressão desse momento, do reencontro; e (4) Relembrar as
cenas da saída do ônibus.
O grupo não aderiu às propostas apresentadas pelo diretor, se
recusando a ir para o centro da sala fazer as atividades. Perguntamos ao grupo
o que estava acontecendo e onde estava o entusiasmo deles. E eles, nada
falaram.

Este Filme foi utilizado na sessão 9 realizada na Escola, na devolutiva do programa de
Responsabilidade Social na Empresa MSU-Agro e na mesa redonda no XX Congresso
Brasileira do Psicodrama, onde a autora apresenta esta pesquisa.
7
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O diretor, entendendo ser esta uma reação, um símbolo, de “revolta
espontânea” do grupo, aceitou a manifestação silenciosamente, sem
comentários, e propôs a próxima atividade de aquecimento: que era a de
construírem juntos um filme da visita do grupo à Fazenda. Com a adesão
imediata do grupo, vistas nas expressões verbais e faciais, passou-se à
atividade coletiva.
O objetivo foi organizar com os alunos uma produção, uma síntese que
expressasse como foi para eles a visita a Fazenda. A ideia era compartilhar
depois com a Escola, outros alunos, os professores e diretores. Eles passaram
a reunir material de áudio, vídeo, entrevistas, fotos, que cada um tinha. Um
aluno prontamente deu uma sugestão de como poderia ser o trabalho, em
formato de filme. As meninas se agruparam para a escrita do roteiro e os
meninos organizaram as fotos e filmes pessoais de celulares.
Os egos-auxiliares iniciaram uma filmagem, registrando as opiniões
pessoais de cada um sobre o que foi a visita e como o grupo se sentia até o
momento. No início poucos queriam gravar depoimentos, mas após os dois
primeiros, as adesões foram aumentando. Um dos alunos, um líder nato, uma
estrela sociométrica8, foi o primeiro e convenceu os outros. Após cada
filmagem, cada um deles queria ver seu próprio filme, e ficavam satisfeitos e
vadosos com a visualização de seus depoimentos. Quando eles não gostavam
do resultado, fazíamos a filmagem novamente, para fazer as correções que
queriam. A construção coletiva, o envolvimento do grupo, foi um símbolo de
competência, eles se sentiram importantes e capazes.
Na etapa de dramatização deste encontro, focalizamos no conteúdo
simbólico, como instrumento para fortalecer a coesão grupal. O objetivo da
proposta era que eles identificassem as características de cada um e do grupo,
que foi o alicerce para tornar a visita tão produtiva, como foi.
Aquecemos especificamente com uma viagem imaginária, propondo que
sentassem, respirassem, fechassem os olhos e retomassem as boas
sensações da visita à Fazenda. Retomamos desde o ônibus que viajamos, que
era bom, até ao material para a montagem do filme que seria editado; focando
no fato da visita ter sido um sucesso, porque este grupo estava lá.
Estrela sociométrica é a denominação dada àquele que na configuração sociométrica de um
sociograma é escolhido por muitos membros do grupo em estudo. (MENEGAZZO, 1995, p.85).
8
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Ao abrirem os olhos, com o recurso do arremesso de uma bolinha
jogada de forma aleatória, cada um falava uma característica positiva que fez
com que a visita fosse um sucesso.
As palavras do grupo foram: união; amizade; parceria; trabalho;
socialização (ninguém tem rixa); no começo do ano ninguém se falava, no dia
da viagem, todos ficaram juntos; relacionamento da sala, respeito, afeto que
existe, ajuda, comunhão, união, sinceridade, antes ninguém ajudava o outro,
nos estudos; principalmente para os novos, nós calouros, se não tivesse
conseguido ajuda eu sairia da escola; no começo achei que ia ser eu e eu
somente; eu não tinha ninguém para conversar, agora sou amiga de quem
falava mal de mim; falei que nós, tínhamos que falar com o colega; achei que
não ia mais voltar por segundo semestre; depois das novas amizades, fui me
acostumando e agora estou bem; para mim foi normal”; “para mim foi diferente,
antes, era eu por eu mesmo. Fui me enturmando devagar”; nós conseguimos
os uniformes, por causa da nossa união”; “melhorou quando fizemos amizade
com as meninas”.
Após essas expressões, pedimos que fechassem os olhos novamente, e
conduzimos o momento para remetê-los a pensar que estavam lá no passeio
da fazenda, que participaram dessa viagem e visita. Levando-os a visualizar
neles, em si, e em quais características deles contribuiu para que o grupo
tivesse aquele aproveitamento e sucesso na visita. Entregamos uma ficha
pautada a cada um. De um lado cada um colocou seu nome e escreveu uma
característica sua, reforçamos que usassem da sinceridade. Pedimos que
repassassem a ficha para o colega ao lado. Nesse momento seria descrito o
que desse colega que estava no nome na ficha ajudou no passeio. Fizemos
uma rodada quase completa, de forma que o papel chegasse próximo ao início,
mas ainda não às mãos do seu autor. Recolhemos o material desse dia e
utilizamos essas informações para a construção de um perfil individual que foi
revisto e trabalhado por eles na sessão seguinte.
Estes perfis compuseram o currículo de cada e foi entregue a eles, pela
Diretoras da Escola, como um ritual simbólico de entrega de currículo, na
última sessão, conforme modelo descrito no Anexo III página 67 e 68.
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Ação Dramática - Imaginário
O nível imaginário, favorece uma generalização, quando os jovens
conseguem correlacionar a experiência da ação, vivida em sala, com outras
vivências suas (do passado, do presente ou do futuro). É a transposição de um
conheci mento vivido para outras esferas, outros papéis, em suas vidas. Na
sessão 8, o grupo teve um momento especial de ação dramática no plano
imaginário.
O aquecimento inespecífico da 8ª sessão foi a apresentação do filme
construído pelo grupo, agora editado; que funcionou como um iniciador
ideativo. Queríamos a opinião deles, o que gostaram e o que não gostaram,
para a edição final. A maioria se manifestou dizendo que o filme estava ótimo e
não teriam nada a acrescentar. Mostraram-se felizes.
Entretanto, percebemos na sala um clima tenso, havia um conflito entre
dois alunos, que sempre se destacaram na turma por terem presença e
temperamentos bem fortes. Ficamos inseguras, pois não sabíamos o que
estava acontecendo e temíamos por algum enfretamento entre os dois durante
os trabalhos. Decidimos que um dos egos-auxiliares chamaria um dos alunos
para uma conversa fora da sala, o mesmo aceitou o convite e, quando voltou
da conversa, estava mais tranquilo, com outra fisionomia. O motivo do conflito
era uma disputa do poder entre os dois, que havia culminado em provocações
verbais e ameaças de confronto físico. Amenizados os ânimos demos
continuidade ao aquecimento da sessão.
Dando continuidade ao aquecimento, propusemos a eles fazer uma
viagem mental, onde brevemente lembrariam como se sentiram em cada uma
das sessões. O diretor foi relembrando acontecimentos dos encontros
anteriores, do sétimo até chegar ao primeiro; nesse momento todos ficaram de
olhos fechados. Finalizado a nossa viagem, da sétima à primeira sessão,
pedimos que abrissem os olhos e que eles fizessem uma fala individual com o
título: “quem sou e hoje...” Observamos as exposições dos jovens, pois a partir
delas e de nossas percepções sobre eles, definiríamos três grupos, para
realizarmos uma teatralização. Os grupos foram constituídos conforme descrito
no Quadro 8, da página 51.
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Quadro 8 – Quem sou eu hoje?
Grupo 1

Grupo 2

Não quero falar;

Eu era tímida. Hoje gosto de
fazer amizade e interajo
Não melhorei nada, mais;
só
mudei
as
amizades;
Era tímido, melhorei as
minhas amizades;
Mudou
o
relacionamento das Acho que melhorei nas
pessoas;
amizades;
Não tenho nada para Sou a mesma pessoa. Mudei
falar;
para melhor conheci novas
pessoas;
Não mudei muita
coisa; só presto mais Sou um cara mais legal.
atenção e espero a Melhorei mais ou menos;
minha vez;
Não mudou tanto, estou mais
disposta a fazer amizade;

Grupo 3
Melhorei em relação
respeito e amizade;
Melhorei minhas
amizades;

ao

notas

e

A amizade, a relação com as
pessoas;
Eu era mais tímida, mais
brava.
Fiz
mais
amizades
emagreci 5 quilos;

e

O de sempre, continuo chato
(ele é crítico e reflexivo);
Sou a mesma, todos sabem;

Fiz amizades, no começo, Não quero falar nada não
estava bem neste dia/ conflito
não conhecia ninguém.
amoroso).
(Fonte: a autora.)

Divididos em três grupos, cada um iria encenar sua peça teatral,
conforme enredo já definido: (1) Não é fácil mudar - O começo do ano; (2) Foi
bom esse trabalho - Recomendo ao 1º ano; e (3) Amadurecimento - Queremos
continuar no 2º ano. Exploramos a cena a partir do que eles criaram, com o uso
das técnicas básicas: espelho, duplo, inversão e solilóquio.
Essas técnicas Morenianas são associadas às fases da Matriz de
Identidade. Na técnica do duplo, o ego auxiliar (ou um membro do grupo na
ausência de egos) expressa, em determinado momento, o que o protagonista
não está conseguindo expressar, permitindo assim que ele entre em contato
com uma emoção não verbalizada e muitas vezes não consciente.
Na técnica do espelho “apesar de o protagonista não ter um espelho
real, vê seu comportamento como num espelho, através de um ego auxiliar,
que o representa num cenário”. (GONÇALVES, 1988, p.87). O objetivo desta
técnica é que o protagonista, ou o grupo, enxergar a si mesmo, suas ações e
reações em determinada situação, passando a perceber-se.
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A inversão de papeis, onde o protagonista toma o papel do outro, ou
seja, representa o papel de alguém, sobre quem esteja falando, em vez de
apenas falar sobre essa pessoa.
Figura 11 – Cena 1: Não é fácil mudar - O começo do ano

(Fonte: a autora.)

Foi necessária a intervenção da unidade funcional para auxiliar na
estruturação da teatralização. Estavam neste grupo os alunos que percebemos
estar na primeira fase da matriz, e que ainda poderiam necessitar de um apoio
mais direcionado (duplos) para o desenvolvimento do trabalho.
Na peça foi mostrado que a sala era muito bagunceira no começo do
ano e que alguns aspectos estão do mesmo jeito. A dramatização foi intensa e
na solicitação de inversão de papéis, um aluno não quis fazer o papel do
professor de física e uma das alunas se isolou, não participando do trabalho.
Foi o retrato real da realidade inicial do grupo. O comentário final foi:
“Melhorou um pouco; o resto só basta querer“.
Figura 12 – Cena 2: Foi bom esse trabalho - Recomendo ao 1º ano

(Fonte: a autora.)
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Não foi necessária a intervenção da unidade funcional para formatarem
a cena. Fizeram questão de trabalhar sozinhos, atendendo a expectativa que
tínhamos para os alunos dessa fase. A peça retratou a evolução do
comportamento caótico ao mais tranquilo. Mostraram nas cenas a evolução da
turma à medida que os encontros aconteciam. Trabalhamos fazendo algumas
paradas, com solilóquios e espelhos.
Figura 13 – Cena 3: Amadurecimento - Queremos continuar no 2º ano

(Fonte: a autora.)

O grupo estava desanimado para fazer a teatralização, em parte porque
dois jovens estavam pessoalmente abalados naquele dia e também,
possivelmente, pela visão de que o trabalho estava se encerrando (teríamos
somente mais uma sessão de fechamento). O diretor chama a atenção do
grupo para o enredo da peça (“continuidade”) e o grupo se anima. Eles contam
a história do grupo, através de uma personagem que no início do ano mordia
todos, muito colegas (citam nomes), em especial os meninos, foram mordidos
por ela. Eles foram para casa com roxo. Então esse quadro de mordidas foi,
aos poucos, sendo substituído pela necessidade de se unir.
Uma aluna comenta ao final: “tentamos mostrar o que este trabalho fez
com agente. Aprendemos a aceitar um ao outro. Temos que estar unidos para
continuar o trabalho. Ano que vem precisamos do trabalho”.
Fizemos um breve compartilhar com a consigna: como estão se
sentindo? E as respostas foram: “alegre por ter vocês aqui; feliz; feliz pela
nossa mudança; bem; divertido; legal, alegre, feliz; dá para levar; motivado;
alegre, feliz e com fome; ótimo”.
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Bastante aquecidos, passamos à ação dramática da sessão, qual seja o
exercício imaginário que denominamos “A Entrevista”. Entregamos a eles uma
prévia de um perfil profissional, elaborado a partir de dados coletados ao longo
do ano e, principalmente, pelo trabalho de levantamento de pontos fortes de
cada um realizado na sessão anterior. Tínhamos, portanto, um currículo de
cada um deles. Se reuniram em duplas para ler e apresentar ao colega o seu
currículo e perfil, podendo concordar ou alterá-lo. Após o diálogo, em quartetos,
cada um apresentava seu parceiro para a outra dupla e vice-versa.
Organizamos na parede da sala vários cartazes que continham algumas
profissões que sabíamos ser de seus interesses. Fizemos um cenário com uma
cadeira para entrevistado e mais três cadeiras para os entrevistadores. Com os
quartetos já formados um deles seria o entrevistado e os outros três os
entrevistadores. Eles escolhiam uma das profissões do quadro para, no como
se, participar de um “processo de seleção”. Fizemos um roleplaying9 do papel
de entrevistado. O entrevistado caso precisasse de auxílio podia pedir ajuda
aos egos. Vemos algumas escolhas, inclusive de profissões diferentes das
ligadas a área rural ou agronegócio, no Quadro 9, página 54.
Quadro 9 – Role playing: entrevistas profissionais
Comércio
- Em que parte você prefere trabalhar?
- Comércio.
- Se interessa mais por parte de vendas ou
tecnologia? Quero saber se você é responsável?
- Vendas. Sim sou.
- Quero saber se você interage com as pessoas e
em que horário você tem mais disponibilidade?
- Sim. De manhã
- No curso que você fez, o que mais você gostou?
- Vendas
Escritório
- Você já trabalhou em escritório?
- Não tenho experiência em escritório. Tenho o
exemplo do meu pai que administra uma
empresa.
- Em que área do escritório você quer atuar?
- Na administração.
- Você prefere na advocacia ou na contabilidade?
- Prefiro trabalhar em empresa.
Roleplaying é um dos métodos da Socionomia, regulado pela teoria de papéis. É usado para
qualquer tipo de papel que se queira otimizar. (MENEGAZZO, 1992, p.113).
9
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(Quadro 9 – Continuação)
Técnico em Agronomia
- Quais são seus interesses em técnico em
agronomia?
- Conheço um pouquinho em lavoura.
- Porque essa sua preferência?
- Sempre morei em fazenda.
- Você gosta de trabalhar em equipe?
- Sim, se tiver uma boa equipe.
- Você tem disponibilidade para trabalhar em qual
local?
- Em qualquer lugar.
Comércio em Geral
- Qual é seu forte no comércio?
- É atender, convencer pessoas a comprar.
- Qual é seu ponto forte me vendas?
- Me destaco em oferecer o melhor produto.
- Porque você gosta mais de comércio do que de
ser técnico agrícola?
- Gosto de me relacionar, aprendo rápido.
Veterinária
- Em que segmento da veterinária você atua?
- No trabalho com pequenos animais.
- Você tem experiência?
- Eu não tenho, mas quero aprender!
- Quando pode trabalhar?
- No período da tarde e nos finais de semana.
Técnico Agrícola
- Você gostaria de trabalhar onde?
- No trabalho com solo, química do solo.
- Você tem experiência com reflorestamento?
- Diretamente não.
- Como é seu perfil com seus colegas?
- No campo tenho que trabalhar com equipe,
tenho facilidade.
- Quais as experiências que tem?
- Trabalhei com meu pai.
Comércio
- Qual é o segmento do comércio você prefere?
- Prefiro loja.
- Qual parte você se destaca?
- Vender, gosto de conversar com as pessoas.
- Você é uma pessoa fechada, como faz para
vender?
- Dou o melhor de mim e me abro mais.
- Vejo que você não é boa em matemática, como
vou confiar que você não vai errar nas vendas?
- Pode confiar...
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(Quadro 9 – Continuação)
Administrativo
- Você tem experiência?
- Não mas aprendo rápido.
- Você tem disponibilidade para aprender?
- Sem problemas.
- Qual é sua maior habilidade?
- Informática.
Zootecnia
- Qual é a área de técnico agrícola que você quer
atuar?
- Estou terminando o curso de técnico
agropecuário, vou me aperfeiçoar em zootecnia.
- Qual o motivo?
- Gosto de animais.
- Que tipo de animal você mais gosta?
- Bovinos e equinos.
- Em que parte da Zootecnia você usaria a
informática?
- Na elaboração de projetos.

(Fonte: a autora.)

Partilhamos com eles que no nosso próximo e último encontro desse
ano, nós iríamos convidar as Diretoras da Escola e a Coordenadora para, além
de verem o Filme da visita na Fazenda MSU-Agro, assistirem uma
apresentação nossa. Nossa proposta a eles foi que os mesmos teatros que
eles haviam realizado nesse dia seria apresentado para elas; e como
fechamento individualmente eles entregariam o seu currículo para a Direção.
No compartilhar da sessão, fechamos com a pergunta: porque o projeto
deveria continuar?
A resposta deles: “resultados positivos; amizades; união dos colegas;
aprende muito, entrevista de emprego, simulação de entrevista; melhorei nos
estudos; melhoramento em sala de aula, interação; coisa boa; aprende
sinceridade; não estamos bagunçando; o comportamento da sala melhorou;
por que se ensina a ter mais união; a gente aprendeu a se unir e se reunir; tive
mais desempenho na aprendizagem”.
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6.5 A 9ª Sessão – Avaliação
Vamos descrever a 9ª sessão, pois nela tivemos o depoimento dos
atores envolvidos, alunos e Direção da Escola, quanto aos resultados
percebidos e a importância desta pesquisa socionômica para eles.
Na 9ª e última sessão, um encontro de encerramento, convidamos as
Diretoras, a Coordenadora de Ensino e duas professoras para participarem,
também estava presente a nossa supervisora do curso de especialização em
Psicodrama.
Nossa primeira atividade foi um iniciador físico-ideativo, todos andaram
pela sala, respiraram, procurando chegar ao aqui e agora. Se olharam
atentamente, para reconhecer quem estava neste dia, e se cumprimentaram.
Continuando o aquecimento, projetamos algumas fotos de cada um dos oito
encontros realizados, relembrando conteúdos e destacando momentos
importantes do grupo. Em algumas fotos pedimos à plateia solilóquios,
pensamentos e sentimentos, daqueles momentos. Em outras fotos, pedimos
aos jovens para fazerem uma expressão facial do momento, concretizando
seus sentimentos.
Ainda não estávamos aquecidos, os alunos concentrados nas imagens e
todos, inclusive a unidade funcional, pouco espontâneos pela presença das
três autoridades. Temos os comentários desta etapa, que visava temonar quem
éramos nós, do começo do ano e no decorrer das sessões: “eu conheço esse
lugar aí; eu falei no 1º dia que ia dar “merda” esse projeto” (no sentido de vai
chegar longe... vai mexer com a gente e com a escola); será que é uma boa
ideia?; será que vai dar certo?; eles achavam que vocês não iam dar conta da
gente; ela (referindo à diretora) estava pensando...o 1º ano? Tem certeza?; eu
lembro... olha o ... (saudade / colega que saiu); essa foi a pior hora! Lavamos a
roupa suja; teve pedido de namoro, essa rodinha foi de arregaçar; fizemos três
teatros neste dia; nesse dia eu quase chorei; a gente ficou mais perto; a gente
ajuda um ao outro; na gincana perdemos geral; foi decisão acertada dar os
prêmios para a gincana”.
No aquecimento específico deste encontro utilizamos o Filme: Viagem à
Fazenda Matosul (MSU Agro).
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Nesse filme, com duração de 20 minutos, estava um resumo de como foi
a nossa visita à Fazenda e também, ao final, depoimentos dos jovens sobre
eles, a profissão e o contato com a realidade do agronegócio.
Na etapa da ação dramática, os jovens apresentaram as teatralizações
que realizaram na 8º Sessão: (1) Não é Fácil Mudar (cena que falava deles no
início e das dificuldades de mudança); (2) Recomendo para o 1º Ano (cena que
expressava os avanços conquistados pelo grupo e a importância deste
trabalho); e (3) Queremos Continuar no 2ºAno (cena que representava o
pedido de continuidade, indicando que o grupo apenas começara a sua
evolução). Nas teatralizações alguns jovens, da plateia, faziam comentários
espontâneos e as diretoras e professoras conseguiam identificar, pelo
comportamento apresentado, os alunos personagens.
Ao final das teatralizações, abrimos para um compartilhar com muitas
falas dos jovens, diretoras, professoras e unidade funcional, que descrevemos:
“...tem alguns alunos que, para a gente que acompanha o resultado na matérias e
notas, foram surpreendentes; que corresponderam ao trabalho que foi feito e que
tiveram resultados maravilhosos”... (DIRETORA)
“...eles melhoraram muito em relação ao rendimento. Hoje nos conselhos são poucos
os alunos que ainda apresentam dificuldade significativa que tivemos que chamar a
família...” (DIRETORA)
“Nós preparamos vocês dentro do caminho do conhecimento, mas vocês vão enfrentar
o mundo lá fora, com situações diferentes. São vocês que terão que ter condições de
resolver problemas e criar estratégias para a vida, para sua profissão. Vocês estão
começando a buscar soluções e então é um trabalho em equipe, para você abrir sua
cabeça para o novo, para você encontrar soluções em situações às vezes
complicadíssimas, que estão postas não num caminho reto, muitas vezes numas
curvas, e é essencial ter amizades, senão não dá, afunda o barco mesmo. Então eu
acredito que esse trabalho da MSU é fundamental para isso, para treinar vocês a
resolver conflitos, a vivenciar, resolver problemas quando eles vierem”. (DIRETORA)
“Então a gente conseguiu realmente o objetivo; a maioria que saiu foi porque mudou,
mudança assim de cidade. A Secretaria, a Prefeitura, eles sabem que na região isso é
comum. De desistência mesmo só foram dois. Então assim nós estamos de parabéns,
a MSU está de parabéns, vocês estão de parabéns; vocês estão muito melhores com
certeza, isso é visível e é essencial para zelar pelo nome da nossa escola, a qualidade
da nossa escola”. (DIRETORA)
“Eu quero falar. Estava falando da família, de chegar à noite bem tarde em casa e sair
de manhã bem cedo, a gente vive pouco com a família. No período integral você tem
pouco contato com eles. Então você sente assim: você chega na escola, você sente
que a sua sala é o pessoal que você convive, é a sua família” (ALUNO)

59
“A gente nem ligava pra dificuldade dos outros, a gente aprender bastava. Mas aí elas
vieram... A gente não pode ligar só com a gente, e o outro, o próximo? Porque a
gente é uma sala, a gente tem nossos amigos, nossos colegas”. (ALUNA)
“Se vocês observarem a gente mudou mesmo, eu entrei esse ano e só tinha amizade
com dois colegas, que eu já conhecia. E agora eu converso com todo mundo; antes
era uma brigaiada, que uns não iam com a cara do outro, e agora a gente é amigo
mesmo né”. (ALUNA)
“Bom, eu acho que assim, de verdade, a gente mudou muito desde o começo do ano.
A nossa sala era uma bagunça, uma desunião, e a partir de quando a MSU chegou,
nós começamos a amar uns aos outros. Eles mostraram de verdade pra gente como
que é ser um todo a sala. Foi bem legal assim, sentir, ajudar o próximo, ajudar o
amigo. Parar com os grupinhos, parar com as bobagens de briga por coisas que não
valiam a pena. Tá aqui todo mundo junto, todo mundo conversa, foi bem legal isso”.
(ALUNA)

No fechamento da sessão, aconteceu uma atividade simbólica, o
momento da entrega dos currículos. Na cerimônia o jovem era chamado, pelo
seu nome completo, recebia seu currículo (construído com eles a partir de
atividades das sessões) em duas vias e eles entregavam uma destas para a
Direção da Escola10. Na saída da sala alguns alunos deixaram mensagens
escritas em seus crachás, conforme vemos no Quadro 10, página 60.
Figura 14 – A 9ª Sessão

(Fonte: a autora.)
Algumas vezes a Escola é procurada por empregadores com oferecimento de vagas de
estágio e emprego, e ainda não tinham nenhum instrumento desta natureza para apresentação
de seus alunos.
10
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Quadro 10 – Mensagem dos Alunos
2015 ano de muita esperança de muito amor e comunicação. Amei tudo o que
houve com a gente nesse ano e que venham mais dias desses. Amo vocês!
Muito obrigado pelo trabalho que fizeram com a gente. Fico muito feliz por tudo!
Felicidade. Paz. Alegria. Vontade de estar sempre com todos! 13/11/2015
Nós te amamos e queremos que vocês voltem o ano que vem. Vocês são muito
especiais para nós!
Amo muito vocês! 2015 foi bom ter conhecido vocês... Vou sentir muita falta,
porque ano que vem não vou mais estar perto de pessoas tão especiais!
2015 – Vocês na minha vida foram três anjos... Foram três flores. Foram os meus
três amores. Amores da minha vida!
2015 – Bom vou sentir muita saudade caso vocês não continuem com a gente, ano
que vem. Nunca vamos esquecer o que vocês ensinaram. Eu só tenho a
agradecer...obrigado!
Sentiremos saudades.
Obrigado pelos momentos que passamos juntos. Nós amamos a MSU.
2015 MSU. Eu me diverti muito com vocês pois vocês foram super legais com a
gente. Adoro vocês!
“Se não morre aquele que escreve um livro ou planta uma árvore, com mais razão
não morre o educador que semeia a vida e escreve na alma”.
A união faz a força! Esperamos vocês ano que vem...
Sinto que com vocês estou em paz. Vocês são a minha 3ª família. Adoro todas
vocês do fundo do meu coração!
2016 que venha!
2015 – Com muito obrigado por esse ano que estiveram com a gente. Beijos...
2015 – Legais e incentivadoras para o nosso próprio bem!
Gostei muito de vocês três, espero que voltem no ano que vem!
2015 – Vocês três chegaram como três estranhas, e aos poucos vocês foram se
tornando três mulheres muito especiais para mim e para todos da sala... Agradeço
muito a Deus por ter enviado vocês aqui. Obrigado por tudo. Bjs.
Só tenho que agradecer a Deus por ter colocado vocês no nosso caminho...
Saudades!
(Fonte: a autora.)
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7. ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS
Destacamos como principais resultados para os jovens, em formação de
Técnico Agrícola (meninos e meninas com faixa etária média de 16 anos): (1) a
reflexão e o maior conhecimento sobre o seu papel profissional e (2) a
construção de novos valores sociais. Estes estudantes têm hoje um maior
entendimento do que é o trabalho coletivo e da realidade do agronegócio;
visualizaram novas perspectivas profissionais e aprimoraram seu envolvimento
com a Escola; o que melhorou o rendimento escolar.
Mais do que refletir sobre o papel profissional, esse trabalho fez esses
jovens refletirem como pessoas, sobre seus valores. O amadurecimento, o
respeito pelo outro, pelo colega de sala; o trabalho todo proporcionou a eles a
possibilidade de poderem enxergar quem está próximo deles, com um novo
olhar. E serem vistos com um novo olhar também.
Agora estão mais amplas as possibilidades de escolha profissional; mais
fortes os vínculos grupais e o conhecimento está sendo construído
coletivamente. Quem sabe este não seja o caminho para a redução da evasão
escolar.
No nosso entender, visto todo o processo e as reflexões dos alunos,
diretores e professores, a Socionomia e a pedagogia psicodramática, mais uma
vez, proporcionaram experiências significativas para jovens e atenderam aos
interesses sociais da escola.
A Empresa MSU-Agro viu realizado um programa de responsabilidade
social que favoreceu o protagonismo social e o incremento de valores sociais.
Os jovens tiveram a semente plantada, para serem autores e diretores de suas
vidas; são frutas da terra criando raízes.
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8. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Muito foram os momentos surpreendentes para nós nesta pesquisa; ter
o poder e o prazer de experimentar o psicodrama, com a vida que ele nos traz.
Foi avassalador quando comprovamos que a quebra das relações de corredor,
permitiu a triangulação e circularização desses jovens. Que se isso não tivesse
acontecido, a coesão grupal, talvez o trabalho não tivesse o efeito que teve.
Outro momento surpreendente foi o efeito da visita na fazenda, com a
realização dramática no nível real trazendo um sentido concreto e analítico.
Depois de vivenciar o simbólico e imaginário os alunos puderam se beneficiar,
e a unidade funcional sentiu o quanto aquele momento de realidade foi capaz
de proporcionar. Vimos acontecer com eles, os olhares, as falas, as emoções,
o respeito e a responsabilidade, no momento em que estavam na fazenda e
tudo que depois foi confirmado pelos depoimentos. A estrutura da pedagogia
psicodramática fez a diferença.
Uma filha que se joga nos braços do pai ou daquele que ama e confia.
Assim fizemos em muitas sessões, mais que confiar no método, fomos para o
campo real, confiando na supervisão, na alma dos propagadores do
psicodrama, na essência da socionomia. Fomos pela confiança e com
coragem, e os métodos e o grupo, pelo seu funcionamento, nos devolveram
confiança e coragem para seguir em frente. Pudemos sentir e ver o que
acontece com o grupo e com o diretor.
A continuidade desse trabalho para os alunos do segundo ano e a
reprise dessa experiência com os alunos do novo primeiro ano, conforme saído
do imaginário e vivido nas teatralizações, foi confirmada pela Escola para 2016;
agora é mais que real. Esse momento simboliza a gratificação pelo
encerramento de uma etapa.
Muito mais que um crescimento profissional, a socionomia trouxe a
força, o crescimento e empoderamento das protagonistas dessa história, em
especial da diretora. Beneficiar-se das experiências dos grupos em aula, em
terapia, de toda prática supervisionada que participamos e não só desta
pesquisa, e finalmente a escrita desse trabalho é muito gratificante; é ter o
psicodrama materializando uma revolução na nossa vida.
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10. APÊNDICE A – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido
NÚCLEO DE PSICODRAMA GAYA - MS
CARTA DE INFORMAÇÃO AO PARTICIPANTE DE PROJETO
O Núcleo de Psicodrama GAYA tem como objetivo atender às necessidades da formação de
psicodramatistas, prestar serviços à comunidade, ampliar e produzir conhecimentos científicos no
campo da Socionomia. Os projetos são supervisionados por profissionais experientes, sendo regidos
pelo Código de Ética do Profissional, garantindo o sigilo de todos os conteúdos que possam surgir
durante o trabalho.
As informações que constam em relatórios referentes aos projetos realizados podem, quando o
participante autoriza, ser utilizadas em monografia ou pesquisas científicas na área, mantendo-se em
sigilo sobre todo e qualquer dado de identificação. As pesquisas desenvolvidas versam sobre os mais
variados aspectos dos participantes, como também dos procedimentos técnicos realizados.
Por tratar-se de um Núcleo de Pesquisa, estudos podem ser desenvolvidos e publicados no
meio científico, mesmo após o término do trabalho, ratificando que a privacidade de dados será
respeitada e fotos serão adicionadas ao trabalho, quando autorizado.
O(a) senhor(a) é livre para concordar ou discordar desse termo. Caso concorde, poderá
também dar seu consentimento para publicação de fotos.
No caso de dúvidas você poderá entrar em contato com a Direção do Núcleo de Psicodrama GAYA.

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO
Pelo presente instrumento, que atende às exigências legais, o(a) senhor(a) ________________
__________________________________________________, portador do R.G __________________,
após leitura da CARTA DE INFORMAÇÃO AO PARTICIPANTE DE PROJETO OU PESQUISA (acima),
não restando quaisquer dúvidas a respeito do lido e do explicado, assina seu CONSENTIMENTO
LIVRE E ESCLARECIDO para que as informações referentes a sua participação e fotos de
registro do trabalho possam ser utilizadas em pesquisas científicas
Fica claro que o usuário dos serviços oferecidos pelo Núcleo de Psicodrama GAYA pode, a
qualquer momento, retirar seu CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO, deixando de participar
das pesquisas a serem desenvolvidas. Seus dados serão mantidos sob sigilo e sua privacidade
respeitada, por imperativo do Código de Ética que rege o exercício profissional; se ainda não publicado.
O presente termo é assinado em duas vias, ficando uma em seu poder.
Campo Grande, ________de _________________ de 20______.

______________________________
Participante

______________________________
Psicodramatista Didata

__________________________
Psicodramatista em Formação
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11. ANEXO I – Lista de Presença
ENCONTROS 2015

Alunos
ALESSANDRA LARA MARQUES
ALINE LEANDRO ROCHA
AMANDA GABRIELI NUNES CAVALCANTE
ARIEL JÚNIOR BOEIRA
BRUNA INDAIARA DA SILVA DE CAMPOS
BRUNO NASCIMENTO LUIZ
CIBELE SOUZA DA SILVA
DÉBORA DE ALBUQUERQUE DA SILVA
ESTEFANE ANTUNES DE SOUZA
FÁBIO ENTONY SILVA DA CONCEIÇÃO
GABRIEL EVANGELISTA DA SILVA
GABRIEL JHONATAN DOS S. DE SOUZA
GABRIEL RENAN DE C. DOMINGUES
GRAZIELA GARCIA LEAL DE MORAIS
GREISE KELY VILHARVA ALBUQUERQUE
IGOR PEREIRA DORIGON
JEFFERSON APARECIDO GONÇALVES
JOSÉ LUIZ ORTIZ REDES JUNIOR
LARISSA MICHAELE C. DOS SANTOS
LEONARDO RIBEIRO DE SOUZA
LÍLIAN DÉBORA FERNANDES VARGAS
LUAN APARECIDO CORREIA LEITE
MATHEUS RODRIGUES DE OLIVEIRA
NATHÁLIA TEIXEIRA DA SILVA
NAYARA APARECIDA VITORIANO LEMES
RAISSA DA SILVA AJALA
RENATA RIBEIRO PERTILE
RHAINY HENRIQUE SILVA DO AMARAL
THAINARA VITORIANO LEMES
THYFANI SIQUEIRA VIDAL
VINICIUS ESPINOSA MACHADO
WILSON VALÉRIO DE ASSUNÇÃO NETO
YASMIM TEREZINHA DE LIMA NEVES
YURI CÉSAR GOMES DE ASSIS

1º

2º

P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
F
P
T
P
P
P
P
P
32 P

P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
T
P
F
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
F
P
P
T
P
P
T
P
P
28 P

3º

4º

5º

6º

7º

8º

P
P
P
F
P
P
P
T
P
P
F
P
P
P
P
P
P
F
T
T
P
F
P
P
P
P
P
F
P
P
F
F
P
P
P
P
F
P
P
P
P
P
T
T
F
F
P
P
P
P
T
T
P
P
P
T
T
T
P
P
P
P
23 P 22 P

P
P
P
P
P
P
T
P
P
P
P
F
T
P
P
P
P
P
P
T
P
F
P
P
T
T
P
P
T
P
T
T
P
P
24 P

P
P
P
P
F
P
T
P
P
P
P
F
T
F
P
P
T
P
P
T
P
P
P
P
T
T
F
P
T
P
T
T
T
P
20 P

F
P
F
P
P
P
T
F
P
P
P
P
T
P
P
P
T
P
P
T
F
P
P
P
T
T
F
F
T
P
T
T
T
F
17 P

P
P
P
P
P
P
T
F
P
P
P
P
T
F
P
P
T
P
P
T
P
P
P
P
T
T
F
F
T
P
T
T
T
P
20 P

P
F
F
F
P

9º DATA TRANSFERÊNCIA FALTAS
P
P
P
F
P
P
T
P
P
P
P
F
T
F
P
P
T
P
P
T
P
P
P
P
T
T
F
F
T
P
T
T
T
T
18 P

1
1
2
3
1
0
Transf. 19/06/2015

X
2
1
0
0
4

Transf. 26/03/2015

X
4
1
0

Transf. 21/09/2015

X
0
2

Transf. 28/07/2015

X
1
2
0
0

Transf. 01/06/2015
Transf. 08/06/2015

X
X

Transf. 17/03/2015

X

Transf. 18/05/2015
Transf. 26/03/2015
Transf. 23/07/2015
Transf. 22/10/2015

X
X
X

3
0

1
8
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12. ANEXO II – Modelo de Currículos

Escola Municipal Agrícola Governador Arnaldo Estevão de Figueiredo

PROJETO FRUTO DA TERRA

Criando Raízes

“O homem é ator e diretor de sua própria vida”
J. L. Moreno – Psicodramatista

Em nossos encontros foi muito bom te conhecer e contribuir no seu
desenvolvimento para suas escolhas profissionais e de sua vida.
PERFIL

Nome: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Nascimento: XX/XX/1999

Celular: (67) xxxxxxxxxxxxxxx E-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxx
Interesses: Estágio ou trabalho na área da agropecuária e agronegócio.
Cursando: 2º Ano do Curso Técnico em Agropecuária em 2016.
Dados pessoais:
Mora com a avó na BR 163, KM 12, Pontal do Sol, Campo Grande (MS).
Principais características:
Lidera com articulação e responsabilidade. Tem boa comunicação oral e
escrita, capacidade de análise, raciocínio lógico e organização. Gosta de
trabalho em grupo.
Conhecimentos:
É habilidosa com as palavras conseguindo se expressar na escrita através de
textos e sendo por muitas vezes porta voz do grupo. Sua habilidade com
tecnologia favorece a utilização das mídias sociais (blog) para se comunicar e
compartilhar seus posicionamentos
Outras observações:
A prática da leitura faz parte dos momentos de lazer de XXXXXX.
Disponível para trabalhos no campo e na cidade.
Psicodramatistas responsáveis:
Dulce Jacques Costa Almeida
Pedagoga

Ninfa Chaparro
Pedagoga

Rosana Prati Poletti
Advogada

Campo Grande (MS), novembro de 2015.

Apoio:
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Escola Municipal Agrícola Governador Arnaldo Estevão de Figueiredo

PROJETO FRUTO DA TERRA

Criando Raízes

“O homem é ator e diretor de sua própria vida”
J. L. Moreno – Psicodramatista

Em nossos encontros foi muito bom te conhecer e contribuir no seu
desenvolvimento para suas escolhas profissionais e de sua vida.
PERFIL

Nome: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Telefone: (67) xxxxxxxxxxxxxxx

Nascimento: XX/XX/2000
E-mail: xxxxxxxxxxxxxx

Interesses: Estágio ou trabalho na área da agropecuária e agronegócio.
Cursando: 2º Ano do Curso Técnico em Agropecuária em 2016.
Dados pessoais:
Mora com os tios na Moreninha IV, em Campo Grande (MS).
Principais características:
Líder exigente. É cooperativo, acolhedor, solícito, prestativo e bemhumorado. Essas características contribuem para o trabalho em grupo.
A criatividade de XXXX favorece o seu desempenho em novas
experiências.
Conhecimentos:
Tem habilidades na área de exatas (Matemática) e conhecimentos em
informática.
Outras observações:
Disponibilidade de trabalho nos finais de semana em Veterinária e
Zootecnia.
Psicodramatistas responsáveis:
Dulce Jacques Costa Almeida
Pedagoga

Ninfa Chaparro
Pedagoga

Rosana Prati Poletti
Advogada

Campo Grande (MS), novembro de 2015.

Apoio:

