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RESUMO 

 

A presente pesquisa trata de uma temática que, considerando sua importância 

para o pedagogo e para aqueles que ainda estão em formação, merece ser aprofundada: 

as contribuições do pedagogo em grupo socioeducativo. Tendo como referência leis, 

estatutos e diretrizes que direcionam como este trabalho deve ser realizado, mas que 

ainda não há clareza, principalmente durante a formação acadêmica, para os 

profissionais que futuramente atuarão nos espaços denominados socioeducativos. A 

abordagem destapesquisa é qualitativa de caráter fenomenológico e tem com objetivo 

geral investigar de que maneira o pedagogo pode contribuir em um grupo 

socioeducativo. A pesquisa se baseia principalmente nas idéias de Jacob Levi Moreno e 

Maria Alice Romaña. As técnicas utilizadas para a condução do grupo socioeducativo 

foram as psicodramáticas, que possibilitaram que o envolvimento e interação do grupo. 

Através da pesquisa, observou-se que o trabalho realizado pelo pedagogo apresentou 

contribuições significativas quanto o trabalho pedagógico, seja no planejamento, 

didática, avaliação e na abordagem dos temas. 

 

Palavras-chave: Pedagogo, psicodrama, Grupos Socioeducativos. 

  



ABSTRACT 

 

The present research is about a thematic that, considering its importance to the 

pedagogue and to those who are yet in formation, deserves to be better evaluated: the 

contributions of the pedagogue in a social-educational group. Having laws as reference, 

statutes and guidelines that direct how this work must be done, but that still are not 

clear, mostly during the academic formation, for the professionals that will act in the 

spaces denominated social-educational in the future. The approach of this research is 

qualitative in a phenomenological way and has the general goal of investigate how the 

pedagogue can contribute in a social-educational group. The research is mainly based 

on the ideas of Jacob Levi Moreno and Maria Alicia Romaña. The techniques that are 

used to the conduction of the social-educational group were the psychodramatics, that 

allowed the involvement and interaction of the group. According to the research, it was 

observed that the work done by the pedagogue presented significatives contributions on 

the pedagogical work, whether in it’s planning, didacticism, avaliation or on the 

approach of the issues. 

 

Keywords: Pedagogue, Psychodrama, social-educational group 
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APRESENTAÇÃO 

 

A presente pesquisa é considerada um dos requisitos para a obtenção do título de 

licenciado em Pedagogia pela Universidade de Brasília. Este trabalho foi composto por 

elementos básicos. O primeiro deles, minha trajetória de vida, memorial, no qual 

discorro sobre os caminhos que percorri e que influenciaram na escolha do meu curso 

de graduação e do tema desta pesquisa, incluindo também alguns fatos marcantes da 

minha história. O segundo, diz respeito aos elementos necessários neste trabalho, 

introdução ao tema, justificativa da escolha do mesmo, o referencial teórico em que me 

baseei, a metodologia e os resultados alcançados nesta investigação. E por fim, no 

terceiro elemento, trago as minhas perspectivas futuras como pedagoga e meus 

próximos passos em minha trajetória acadêmica. 

  



1 MEMORIAL 

 

Não sei com clareza em que momento da minha vida optei pelo meu curso - 

talvez alguém perceba nas entrelinhas desse memorial - e hoje consigo vê-lo com um 

leque de possibilidades e tenho mais clareza, que como pedagoga, terei muito espaço de 

atuação, e poderei responder com experiências, àqueles que julgaram que eu limparia 

‘bumbum de bebê’ quando começasse a atuar em minha área, e que terei muito a 

contribuir, seja na escola, seja fora dela. 

Das memórias que trago, todas são relatos de uma pessoa curiosa, que parte um 

busca do desconhecido, do novo, pessoas, lugares, pensamentos, assuntos, etc. Acredito 

que hoje, tenho em mim, fragmentos de tudo o que já passei em minha vida, 

experiências e escolhas que me trouxeram aprendizado, e que sempre busquei extrair o 

que fosse melhor pra mim. Frente ao espelho, sou um ser incompleto, cheio de dúvidas 

e possibilidades, que me preocupam, mas também me convidam a ir mais além.  

Nasci em Brasília no ano de 1993 e moro no Paranoá, uma cidade que 

começou de forma precária, e até hoje arrasta problemas do passado de uma cidade que 

não fora planejada, desigualdade social, violência, drogas, criminalidade, ambientes 

públicos sem manutenção, entre outros.  

Meu primeiro contato com a escola, ocorreu quando eu tinha dois anos de 

idade, por vontade própria, ou curiosidade, minha prima mais velha sempre me contava 

coisas legais sobre a escola, e eu definitivamente, queria viver isso também. Ingressei 

em uma escola bem simples, uma senhora, Dona Ivaneide, dividiu partes de sua casa e 

fez uma escola, eu queria ficar na sala da minha prima, mas por nossa diferença de 

idade, a sala dela era na garagem e a minha na sala de estar da casa; nos encontrávamos 

somente na entrada, saída, e no recreio, na churrasqueira, onde a gente mais gostava de 

brincar. 

O ambiente da escola era muito acolhedor, não por se parecer com minha casa, 

sim por tudo ser tão colorido, enfeitado e por cantarmos tantas músicas. A escola foi 

crescendo e com o passar do tempo já tínhamos um prédio, salas de aula, parquinho, e 

aula de inglês. Estudei na mesma instituição durante 4 anos, guardo boas lembranças 

desse período e dos meus professores, com os quais, vez ou outra encontro na rua e nos 

cumprimentamos pelo nome, isso é muito significativo pra mim. 



Apesar de frequentar a escola desde tão cedo, e ter uma relação tão boa com a 

mesma, quem realmente me alfabetizou foi o meu pai, formado em Pedagogia, mas que 

nunca atuou profissionalmente na área. Ele sempre me presenteava com muitos lápis e 

cadernos, e com seis anos eu já sabia escrever e ler, e estar um passo a frente dos meus 

colegas de sala. Por conta disso, não precisei fazer a primeira série, mudei da escola 

particular para a escola pública.  

Tive um pouco de dificuldade em me adaptar, estudava com alunos mais 

velhos, que sempre implicavam comigo, ligavam na minha casa fazendo trote, e outras 

‘brincadeiras’ que me magoavammuito. A escola já não era um lugar tão prazeroso. Na 

terceira série, para minha alegria, meus pais me matricularam em uma escola particular 

bem próxima da minha casa, a turma era pequena, e a escola era cheia de recursos, as 

aulas eram muito boas e a tia Viviane foi a professora mais cativante que eu já conheci. 

Neste mesmo ano, meu pai sofreu um assalto traumático e decidiu que 

deveríamos mudar de cidade, aderiu à demissão voluntária do seu bom emprego, minha 

mãe deixou seu cargo como vendedora em uma loja de móveis, e fomos em busca de 

uma nova sorte, uma nova vida. Mudei para a cidade de Parnaíba, no Piauí. Inicialmente 

adorei a mudança, a casa era bemmaior, meu quarto era grande e rosa, tinha mais espaço 

pra brincar e na cidade tinha praia. Com o tempo, as coisas foram se tornando difíceis, 

no local a circulação de dinheiro é bem fraca, e durante os três anos que morei lá, meus 

pais não conseguiram emprego e a nossa situação econômica foi ficando complicada. 

No primeiro ano estudei em uma escola particular muito ruim, a professora, Tia 

Terezinha, era histérica, gritava muito, na minha sala só tinha quatro meninas, e nessa 

época isso era um problema muito grande, tudo o que eu queria era sair de lá, sofria 

bullying e perseguição constantemente. No ano seguinte me mudei para uma escola 

municipal, na qual estudei a quinta e a sexta série, a escola era muito grande, ocupava 

um quarteirão inteiro, tinha uma biblioteca ótima, auditório, sala de informática e duas 

quadras de esporte, mas nem assim me interessei pelas atividades físicas. A realidade da 

instituição e dos alunos era muito diferente, e eu me sentia muito melhor na nova 

escola, meus professores eram dedicados e acreditavam muito no nosso potencial. 

Em casa, a situação econômica, estava ficando insustentável, e minha mãe, 

muito guerreira decidiu que era melhor voltar pro Distrito Federal, meu pai não 

concordou, mas ela estava decidida, e em uma manhã me despedi do meu pai, peguei na 

mão da minha mãe, e voltamos pra nossa casa, com aquela terrível sensação de ‘não deu 



certo’. Voltando para o DF, tivemos que começar do zero, por sorte, nossa casa aqui 

estava alugada, mas não tínhamos móveis nem nada, no início dormia com minha mãe 

em um colchão de solteiro, e nossos familiares ajudavam no que podiam. Minha mãe 

arrumou um emprego como doméstica e ficava fora o dia inteiro, nos encontrávamos 

somente na parte da noite, mas cansadas, da correria, o diálogo ficava limitado.  

A realidade das escolas daqui era muito diferente ao que eu estava acostumada, 

meus colegas na outra cidade, tinham idade de criança,e se comportavam como 

crianças, já os meus colegas de turma na nova escola aqui era muito diferente, já tinham 

contato com drogas, bebidas, alguns já haviam sido detidos e as meninas, quase todas 

estavam grávidas.  

Em sala de aula o que eu via era um grupo de alunos sem expectativa e muito 

desmotivados, não só não prestavam atenção em sala de aula, como atrapalhavam muito 

os que realmente queriam estudar, esses eram os alunos mais populares. Por estar em 

uma nova escola, não conhecia ninguém, quis muito fazer parte de um grupo, e acabei 

me inserindo nesse. Passei a ter dificuldade com as matérias, inclusive matemática, que 

até então era uma das minhas especialidades.  Minha oitava série, foi totalmente 

deletável, não guardo nada de recordação, nem ruim, nem boa. 

No ensino médio, uma nova perspectiva instala-se, a expectativa de poder 

ingressar na universidade. O ensino então é todo voltado para as provas, vestibulares e 

seleções, e o conteúdo apresentado, era todo aquele que não apresentava sentido 

nenhum, mas cairia no vestibular, então você tem que aprendê-lo. Apesar da pressão do 

nosso futuro profissional, em minha escola, os professores não tinham expectativas que 

chegaríamos a algum lugar, salvo o professor de física, que insistia muito em nosso 

aprendizado. Concluir o terceiro ano seria um resultado mais que satisfatório diante da 

nossa realidade.  

No final do terceiro ano, lembro-me de ter feito inscrição em muitas provas, 

mesmo sem ter muita noção de nada. No vestibular da UnB e nos Pas, optei pelo 

Direito, e a única razão, era o status, nunca me preparei para a prova, não fiz cursinho, 

não estudei em casa, mal estudei na escola. Não passei. No Enem, minha nota foi 

satisfatória, o que inclusive me surpreendeu muito, na escola, minhas notas eram 

medianas e eu não tinha perfil de uma ‘boa aluna’. 



Primeiramente consegui uma bolsa de 100% para o curso de Pedagogia, pelo 

Prouni, mas a instituição não formou turma, então não pude assumir. Tentei na segunda 

chamada, e consegui o mesmo resultado em uma outra faculdade que também não 

formou turma. Pelo Sisu, me inscrevi em Odontologia em uma universidade federal da 

minha antiga cidade, passei, mas não estava preparada pra ficar longe dos meus pais, e 

considerando o custo para me sustentar em outra cidade, nas nossas condições 

financeiras, seria inviável. 

Todas essas emoções de ser aprovada e em seguida saber que não poderia 

assumir a vaga, causaram em mim um desgaste emocional muito grande, eu já tinha 

perdido toda a minha expectativa de fazer um curso superior, o que me restava era 

juntar-me a todos os meus outros colegas da escola, que terminando o ensino médio e 

foram trabalhar. Infelizmente eu ainda era menor de idade e não consegui um emprego, 

meus pais não tinham condição de pagar uma faculdade pra mim, e então fiquei um ano 

sem estudar, um ano inteiro com a cabeça vazia, sem me dedicar a nada além do curso 

de espanhol que fazia desde o terceiro ano – e que até hoje, quase me formando, faço – 

não consegui estudar em casa porque me sentia muito desmotivada. Foi um período 

difícil, chorava todos os dias e quase entrei em depressão, não fosse a minha mãe e meu 

namorado, que acompanhando tudo o que eu passei, eles sempre me deram força e me 

diziam que tudo daria certo, e que minha chance iria chegar.  

No ano seguinte tentei Enem e vestibular da UnB novamente, mesmo sem ter 

estudado, ainda consegui uma nota maior que o anterior. Consegui uma bolsa integral 

para o curso de Fisioterapia. Resultado? Não formou turma. Traumatizei. Decidi que 

assim como o meu pai, trabalharia para pagar a faculdade.  Fiz o vestibular também sem 

muita pretensão, mas dessa vez para o curso de Pedagogia. Até que um dia, fazendo 

trabalho voluntário na rádio da igreja que frequento, encontrei uma amiga que estava 

correndo pra usar o computador, pois seria o dia do resultado, pedi que ela olhasse 

também se meu nome estava na lista, ela conferiu o dela e não estava lá, digitou meu 

nome e sim, eu havia conseguido. Até hoje, pensando sobre o assunto, não saberia 

descrever a reação, foi uma sensação tão boa, um alívio, um borrão em toda a minha 

história com o ensino superior, que apesar de nem ter começado, já havia sido tão 

difícil, enfim, tudo se passou, e eu finalmente estava realizando um sonho, que nem me 

foi dado a chance de sonhar. 



A primeira pessoa pra quem eu liguei foi pra minha mãe, contei que havia 

passado, ela ficou feliz, mas eu não sentia nenhuma empolgação em sua voz, ela só 

comemorou mesmo depois que fizemos a matrícula, depois da experiência ruim que tive 

com o Enem, na percepção dela, era melhor não comemorar antes do tempo, porque ela 

ainda temia que algo desse errado. Na época meu pai estava viajando para a casa da 

minha avó, liguei pra ele, comemoramos juntos, e a divulgação lá onde ele estava ficou 

por conta dele. Foi um momento muito feliz, o orgulho que minha família sentiu de 

mim, logo eu, que não me dedicava a nada, agora era aluna da UnB, a primeira, e única, 

da família a conseguir tal feito. 

Eu não sabia o que esperar da universidade, na verdade, achei que seria uma 

continuação da escola, a mesma dinâmica. Na minha primeira semana, participei da 

recepção aos calouros, conheci muita gente, o que facilitou muito a minha vida depois, 

achei incrível como tudo foi acontecendo, gente que eu não conhecia, me parabenizava, 

me desejava boas vindas, tive a oportunidade de participar de momentos de reflexão, 

diversão, mas principalmente de me aconchegar ao que a UnB estava oferecendo. 

Mágico, é a palavra que define. 

Levei um tempo para me acostumar com o funcionamento e o ritmo da 

instituição, horários de aula variados, o professor não vinha pra sala, a gente que tinha 

que se deslocar, grade aberta, entre outras novidades. Os projetos 1 e 2, não 

esclareceram grande coisa, ainda me sentia muito perdida, e hoje sinto os prejuízos de 

não ter tido acesso as informações, ou não saber onde encontra-la. Foi difícil lidar com a 

liberdade que a universidade oferecia. 

Já no projeto 3 fase 1, sem ter noção das muitas áreas de atuação do pedagogo, 

busquei logo um projeto relacionado à escola, optei então por Alfabetização e 

Letramento, embora esteja muito relacionado a minha profissão, a nossa prática ficou 

muito distante, questionários feitos por fazer, só números, só resultados, sem 

interpretação, sem sentido. Não quis trancar o projeto, por medo de prejudicar meu 

rendimento acadêmico, então o meu maior desejo era que o semestre acabasse logo.  

Minhas escolhas de disciplinas e projetos até então eram feitas de maneira 

imatura, eu queria fazer algo que me despertasse a curiosidade, mas que eu estivesse 

com minhas amigas. Foi então que vimos da página do facebook a divulgação sobre um 

projeto de educação integral, ministrado pelo Paulo Bareicha, procuramos o professor 

para obter mais informações sobre o tema. À medida que o professor ia explicando do 



que se tratava, eu me pegava pensando ‘não é nada do que eu imaginei’, porém, apesar 

do receio que senti no início, me permiti buscar a nova possibilidade de, sendo 

pedagoga, lidar com um ambiente não-escolar, tendo que enfrentar em mim, os medos e 

preconceitos que carregava. 

Fiquei no mesmo projeto durante a fase 2 e 3 do Projeto 3, diante de um 

público tão diferente do que eu imaginei algum dia trabalhar, mas muito curiosa em 

saber o que estava por vir, tentei relacionar-me com o projeto e com as pessoas que dele 

faziam parte de forma a tentar aproveitar cada experiência que eu tivesse, tanto para 

minha vida profissional quanto pessoal. Estar em campo e não ser mais só um sujeito 

observante fez a diferença em minha trajetória acadêmica, e hoje acredito que todas as 

escolhas que fiz, e as que não pude fazer, me conduziram ao lugar onde eu realmente 

deveria estar.  

Mesmo gostando muito do projeto, senti a necessidade de ir para a sala de aula, 

uma realidade que possivelmente estarei inserida um dia. Foi então que optei por fazer o 

estágio/projeto 4 fase 1 com o professor Cristiano Muniz, mesmo assim não abri mão do 

grupo socioeducativo, e fiz as duas fases do projeto ao mesmo tempo, em 

áreas/realidades/público diferentes. A escola para a qual fui encaminhada era na Vila 

Rabelo, em Sobradinho, uma região periférica. Fui acolhida pela professora do 4º ano, 

que gentilmente me convidou para a sua sala, as outras professores pareciam não gostar 

da ideia, e sou grata pela oportunidade que ela me deu.  

Até então não tinha estado em sala de aula como estagiária, somente para fazer 

algumas observações para disciplinas, não sabia o que fazer, me sentia perdida. Com o 

tempo fui me soltando um pouco mais em sala de aula, ajudando os alunos com suas 

dúvidas e dificuldades, eles já eram maiores, alguns demonstravam muito carinho por 

mim, outros nem tanto, mas faziam o possível para estarem próximos, e isso foi 

marcante em minha trajetória. 

Ainda que minha experiência em sala de aula tenha sido muito boa, preferi 

seguir minha trajetória no grupo socioeducativo, como pedagoga, não imaginava atuar 

em um grupo com esse perfil, e em cada encontro me sentia mais motivada a seguir 

minha trajetória nesse campo.  

  



2 INTRODUÇÃO 

 

Historicamente, o perfil do pedagogo e a sua formação, tem se reajustado, a fim 

de acompanhar as exigências tanto no âmbito da sociedade, quanto em suas 

competências.  Atualmente os espaços de atuação para este profissional são diversos, e 

ultrapassam os muros da escola. Todo e qualquer espaço que apresente demanda de 

conhecimentos pedagógicos, é um possibilidade de ação (LIBÂNEO, 2001). Embora 

muito associado a sua prática em sala de aula, o papel do pedagogo não se limita ele, 

visto que a educação está presente nos mais diversos contextos.  

Investigar o papel do pedagogo em todos os ambientes educativos seria uma 

pesquisa muito ampla, então para este trabalho optou por pesquisar o tema em grupo 

socioeducativo. Tratando de educação, não podemos reduzi-la a escolarização, e nem 

somente a escola, tendo em vista que as Diretrizes do Curso de Pedagogia visam o 

preparo de um profissional capaz de prestar contribuição em diversos espaços em que 

há prática educativa. 

A temática da pesquisa surgiu a partir da experiência da autora em grupo 

denominado socioeducativo. À medida que tinha contato com esse ambiente como 

possibilidade de sua atuação, e em contato com os participantes, seja os diretores ou 

participantes encaminhados, percebia contribuições e conhecimentos que colaboravam, 

não somente para o contexto acadêmico, mas também para a vida no seu sentido mais 

amplo. Infelizmente, não encontrou dentro do seu currículo de formação como 

pedagoga, espaços para discutir o tema, tampouco uma abordagem da educação não 

formal. A pesquisa surge então para contribuir aos estudos sobre a formação do 

pedagogo. 

A pesquisa está estruturada em um primeiro momento com o memorial, em que 

apresento momentos marcantes do meu trajeto pessoal e acadêmico, que me conduziram 

a este trabalho. Em seguida apresento o referencial teórico, no qual me a apoiei para a 

execução deste trabalho, nele trato do papel do pedagogo num contexto geral, e também 

o psicodrama e suas implicações pedagógicas. Após este aprofundamento teórico 

apresento como foi realizada a pesquisa no grupo em que estou inserida, para depois 

poder realizara análise com base na minha vivência. 



Assim, em busca de alcançar o objetivo geral desta pesquisa, que consiste em 

investigar de que maneira o pedagogo pode contribuir em um grupo socioeducativo 

através do psicodrama, elaborou-se três objetivos específicos visando alcançar a 

resposta ao tema central, são eles: caracterização do psicodrama pedagógico nos GS; 

analisar as contribuições das atividades desenvolvidas pelo pedagogo por meio das 

técnicas psicodramáticas; e identificar a percepção dos diretores sobre a importância de 

sua atuação no grupo. 

 

  



3 JUSTIFICATIVA 
 

A sociedade, a todo momento, sofre atualização, seja ela científica, econômica 

ou cultural. A Pedagogia e o próprio pedagogo, sofrem mudanças em seu papel e 

identidade a fim de atender as demandas advindas dessa constante transformação, para a 

realização de uma prática significativa, em todos os âmbitos aos quais ele é designado, e 

que dê sentido ao seu trabalho. 

Com isso, a Pedagogia além de atender as demandas educacionais, seja na 

docência ou na organização e gestão escolar, deve estar a serviço, também, das 

demandas sociais, onde o pedagogo estará atuando em espaço educativo, mas que este 

não seja necessariamente a escola. Isso se tornou possível, a partir da Lei de Diretrizes e 

Bases da Educação Brasileira (LDB) 9394/96, que inclui entre as possibilidades de 

formação do educador, sua atuação em ambiente não escolar. 

Em contrapartida, comumente a imagem do pedagogo está associada à sua 

atuação em sala de aula como professor. Em nosso curso, desde o início, é frequente o 

discurso da gama de espaços de atuação deste profissional, porém os espaços para estes 

debates são pouco frequentes e superficiais. O currículo adotado por nossa faculdade 

visa a formação do perfil do pedagogo, e que ele esteja apto para atuar nos locais nos 

quais há demanda desse profissional, capaz de integrar a teoria à prática em espaços 

escolares, ou não. 

Ainda que as possibilidades de atuação sejam muitas, é possível que um aluno 

saia do curso de Pedagogia, com um diploma que garante que ele pode trabalhar em 

áreas que, possivelmente, ele não teve nenhum contato, ou até mesmo, um profissional 

que não necessariamente deseja trabalhar em escolas, mas que o faz por não ter tido, 

durante o período de sua formação, contato ou ciência de outras opções de atuação. 

A escolha do tema justifica-se pela necessidade de investigar aquilo que, mesmo 

com os avanços dos estudos científicos na área, tem sido secundarizado na formação do 

pedagogo, sua atuação em espaços sociais não formais, focando principalmente nas 

contribuições deste profissional em um Grupo Socioeducativo (GS). 

Neste ambiente, o envolvimento do pedagogo está para além do ensinar ou 

instruir, devemos tratar e nos relacionar com os indivíduos, e não com as causas e 



razões que o levaram ao grupo, valorizando e respeitando sua identidade e 

individualidades. 

A partir da escolha do tema cabe refletir quanto a nossa formação na 

universidade, estamos sendo capacitados a atuar a gerir um grupo socioeducativo? De 

fato este é um espaço de atuação para um pedagogo? O que eu poderia oferecer de 

significativo ao grupo em que estou atuando? 

Esta pesquisa visa contribuir ao processo de formação do pedagogo, focalizando 

no Grupo Socioeducativo, a fim de possibilitar uma maior compreensão sobre o 

trabalho que é realizado no grupo, sabendo todas que as formas de Educação são 

importantes, essa pesquisa poderá contribuir com a investigação e expansão dos estudos 

das demais áreas desta profissão. 

  



4 REFERENCIAL TEÓRICO 
 

4.1 FORMAÇÃO DO PEDAGOGO 
 

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB) foi aprovada em dezembro de 

1996 com o número 9394/96, sendo ela a principal lei de regulação da educação no 

Brasil. Em seu artigo número 64, aponta que, cabe ao curso de Pedagogia, agora com 

habilitação plena, a formação dos profissionais de educação que atuarão na 

administração, planejamento, inspeção, supervisão e orientação educacional da 

educação básica. 

Conforme as Diretrizes Curriculares Nacionais para o Curso de Pedagogia, de 15 

de maio de 2006, amplia ainda mais os espaços de atuação do pedagogo, além das 

organizações educativas, este profissional deve atuar em outras áreas nas quais existir 

demanda de conhecimentos pedagógicos. De acordo com essas diretrizes, a docência é 

compreendida com ação educativa metódica e intencional, e desenvolve-se através da 

articulação dos conhecimentos científicos e culturais, lidando com públicos diversos, no 

processo de aprendizagem. Acrescenta ainda que o pedagogo deve estar apto a atuar em 

ambientes e escolares, e também nos espaços não-escolares, em que os 

sujeitos/educandos estão em diferentes fases, níveis e modalidades do desenvolvimento. 

Segundo o Projeto Acadêmico do Curso de Pedagogia (2002), da Faculdade de 

Educação, Universidade de Brasília, as novas demandas ao pedagogo justificam-se 

porque “Em decorrência dos novos modelos de organização e gestão do trabalho, as 

exigências que estes impõem à organização do trabalho e seus diferentes atores 

explicam a demanda de um novo tipo de educação e de pedagogia”. 

Para uma melhor compreensão da temática tratada neste trabalho, a partir da 

compreensão de quem é o sujeito principal do estudo, a pesquisa apoia-se na ideia de 

que o Pedagogo 

é o profissional que atua em várias instâncias da prática educativa, 
direta ou indiretamente, ligadas à organização e aos processos de 
transmissão e assimilação de saberes e modos de ação, tendo em vista 
objetivos de formação humana previamente definidos em sua 
contextualização histórica. (LIBÂNEO, 2001, p.161) 



O curso de Pedagogia tem se destinado a formar o pedagogo-especialista, ou 

seja, um profissional qualificado a atuar nos mais diversos campos-educativos e atender 

as demandas socioeducativas, advindas das demandas da nova realidade que vivemos, 

faz-se necessário diferenciar este pedagogo do profissional docente. O trabalho 

pedagógico esta relacionado a um amplo leque de práticas educativas, já a docência 

assume mais especificamente a atuação na escola. É importante ressaltar que 

independente do espaço onde o pedagogo atuará, ele estará envolvido ao ato educativo, 

o ensinar e o aprender. Paulo Freire, em sua carta aos professores salienta que não existe 

ensinar sem aprender, onde houver uma relação de educador e educando, haverá a 

possibilidade de aprender com o outro. 

Baseado em Libâneo (2001) abaixo, o quadro que aborda os espaços de atuação 

do pedagogo nos campos sociais da educação. 

 

QUADRO 1 – Espaços de atuação do pedagogo e forma de realização do trabalho 

Espaços de atuação Forma de realização do trabalho: 

Escolas e os sistemas escolares (Educação 

Infantil, Ensino fundamental e Educação 

de Adultos); 

No desenvolvimento de formulação e 

gestão de políticas educacionais; 

organização e gestão de sistemas de 

ensino e de escolas; planejamento, 

coordenação, execução e avaliação de 

programas e projetos educacionais; 

formação de professores, assistência 

pedagógico-didática a professores e 

alunos; avaliação educacional, pedagogia 

empresarial; animação cultural, produção 

e comunicação nas mídias; produção e 

difusão do conhecimento científico e 

tecnológico do campo educacional e 

outros campos de atividade educacional. 

Movimentos sociais; 

Mídias (incluindo o campo editorial); 

Áreas da saúde; 

Empresas; 

Sindicatos; 

Presídios; 

Projetos culturais; 

Programas comunitários  

de qualidade de vida; 

Grupos socioeducativos; 

Órgãos públicos. 

Fonte: A autora, fundamentado em Libâneo 2001. 



Para Libâneo (2001), a formação do pedagogo deveria contemplar todas essas 

áreas de formação, visto que são possibilidades de atuação, porém, reconhece que seria 

difícil um curso de pedagogia incluísse no seu currículo a formação de um pedagogo em 

todas essas áreas, então uma das possibilidades para o suprimento dessa capacitação 

profissional, seriam cursos de aperfeiçoamento ou reciclagem, ou até mesmo em 

atividades de extensão universitária. 

 

4.2 EDUCAÇÃO INTEGRAL 
 

Desde a década de 1930, a Educação Integral (EI) vem sendo defendida no 

Brasil, um dos seus percursores, foi Anísio Teixeira que propunha a educação em escola 

visando a formação mais completa possível para o ser humano, ainda que não haja um 

consenso a respeito do que seja ela. Os primeiros exemplos de escola de EI na década 

de 1950, na cidade de Salvador na Bahia e em 1960 em Brasília.  

Tratar da EI, consiste em considerar o tempo, quanto à ampliação da jornada 

escolar, e o espaço, relacionado aos espaços em que a escola está situada. Ampliando a 

abordagem para os últimos anos, a EI passou a ser parte da legislação do Sistema 

Formal de Ensino Brasileiro, porém ainda há uma lacuna a ser preenchida entre o que 

está proposto na legislação e o que é realidade.  

Com a Lei nº 10.172 de 9 de janeiro de 2001, instituiu-se o Plano Nacional de 

Educação (PNE), que retoma o debate a respeito da EI, porém ele avança o texto da 

LDB, propondo que o Ensino Integral atenda além do Ensino Fundamental, a Educação 

Infantil. O PNE além da educação, assume sua responsabilidade quanto a assistência 

social, apresentando também uma maior atenção aos alunos oriundos das camadas 

sociais mais necessitadas, as famílias com menor renda, que embora pareça positivo, 

contraria a Constituição Federal de 1988, que determina “todos são iguais perante a lei, 

sem distinção de qualquer natureza”.  

 No ano de 2007, a partir do lançamento do Fundo de Manutenção e 

Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação 

(FUNDEB) a partir dele, se 



Ampliou as possibilidades de oferta de Educação Integral ao 
diferenciar os coeficientes de remuneração das matrículas, não apenas 
por modalidade e etapa da educação básica, mas também para 
ampliação da jornada escolar [...] Nesse sentido, o FUNDEB, ao 
conceder um maior aporte de recursos à educação em tempo integral, 
busca, entre outros aspectos, responder aos objetivos gerais do 
Ministério da Educação de estabelecimento de políticas públicas 
voltadas à universalização da educação com qualidade social (SÉRIE 
MAIS EDUCAÇÃO, 2009, p.23) 

 Foi ampliada a possibilidade de ofertas da educação integral com o 

financiamento dessa modalidade. Neste sentido, a EI não se trata da mesma prática 

escolar, pois vai além dela, ampliando o tempo, espaços e conteúdos, a fim de instituir 

uma educação cidadã, e tornando a escola um espaço mais atrativo. 

Cavalieri (2007) em um estudo realizado identificou visões diferentes quanto a 

escola em tempo integral, num recorte dos últimos 10 anos, as visões mais 

predominantes são de cunho assistencialista, autoritarista e democrática. Entende-se por 

assistencialista,quando a escola deixa de ser espaço de desenvolvimento dos alunos, 

para ser um local, em que os indivíduos em situação de vulnerabilidade social, onde o 

foco principal não está no conhecimento, mas sim na ocupação do tempo.  

Na visão autoritária, a escola passa a ser a responsável por evitar que os alunos 

não estejam na rua cometendo um crime, por sua vez o aluno fica preso na escola. E por 

ultimo, na visão democrática, a escola integral garante mais tempo para a aprendizagem, 

e através do mesmo, alcançando a emancipação. 

Associando a formação integral, a EI tem como centro de sua preocupação o 

sujeito, visto que o objetivo da mesma, é alcançar o desenvolvimento do homem 

integral, seja o seu lado cognitivo, sentimental, corporal e espiritual, ou seja, o sujeito 

em sua totalidade. Segundo Guará (2006): 

Na perspectiva de compreensão do homem como ser 
multidimensional, a educação deve responder a uma multiplicidade de 
exigências do próprio individuo e do contexto em que vive (GUARÁ, 
2006, p.16) 

Neste sentido, o desenvolvimento integral do indivíduo passa a ser o foco 

principal da Educação Integral, parar permitir-lhe desenvolver-se plenamente em todos 

os seus aspectos, seja nos processos de educação formais ou informais, pois a 

aprendizagem não acontece em momentos pontuais, e sim na vivência cotidiana, nas 

conquistas e na superação dos desafios diários. No entanto, a proposta da Educação 



Integral é normalmente associada ao espaço escolar, defendendo que neste ambiente se 

tem uma grande possibilidade da formação completa do aluno, porém há que se 

considerar que as experiências fora da escola podem ser tão significativas quanto à 

aquelas no espaço formal de aprendizagem. 

 

4.3 SOCIOEDUCAÇÃO 
 

O mundo está sempre sofrendo mudanças, e consequente a elas, problemas 

sociais estão evoluindo, como a poluição, corrupção, fome, etc. Com essas 

transformações, nem sempre positivas, observa-se o crescimento das formas violentas 

de expressão, principalmente da parte dos jovens que acabam por infringir a lei.  

É importante ressaltar, que o adolescente, sendo parte da sociedade, é um reflexo 

do que ele está sujeito em suas vivências. Sendo assim “ato infracional cometido pelo 

adolescente revela o contexto de violência e de transgressão do pacto social.” (IASP, 

2007, p. 16). A atitude do adolescente infrator deve ser vista e interpretada, para além 

do seu ato contra a lei. 

Auxiliar os jovens a reconhecerem sua identidade e seu papel social, não é uma 

tarefa simples, e tampouco a ser realizada de maneira individual, considerando que o 

sujeito se desenvolve na interação/relação com o outro (VYGOTSKY, 1996). Neste 

sentido, ressalta-se a relevância de se preparar os jovens para a convivência social e o 

cumprimento do seu papel como cidadão. 

Entende-se a socioeducação como: 

Práxis pedagógica que propõe objetivos e critérios metodológicos 
próprios de um trabalho social reflexivo, crítico e construtivo, 
mediante processos educativos orientados à transformação das 
circunstâncias que limitam a integração social, a uma condição 
diferenciada de relações interpessoais, e, por extensão, à aspiração por 
uma maior qualidade de convívio social. (IASP, 2007, p. 19). 

 

A socioeducação parte do pressuposto que o desenvolvimento do sujeito deve 

envolver todos os aspectos do seu “eu”, ou seja, de forma integral, e receber atenção 



individual considerando sua singularidade, e garantir-lhe o desenvolvimento pessoal e 

social. 

Segundo a publicação Socioeducação: Estrutura e Funcionamento da 

Comunidade Educativa (2006) “A educação é, na verdade, o único processo capaz de 

transformar o potencial das pessoas em competências, capacidades e habilidades”.  

Quanto as ações educativas, a publicação ainda acrescenta que: 

Deve existir socioeducação no Brasil, cujo objetivo é preparar 
osjovens para o convívio social sem quebrar as regras de convivência 
consideradas como crime ou contraversão no Código Penal de 
Adultos. Porque o jovem que cometeu ato infracional, na maioria dos 
casos, não dá certo na escola, no trabalho e na vida não pela falta de 
encaminhamentos para a escola ou oportunidades de 
profissionalização, mas porque lhe faltou acesso a uma educação mais 
ampla, que lhe possibilitasse aprender a ser e aprender a conviver 
(COSTA, 2006, p.57) 

Está citação nos remete ao tópico anterior a respeito da Educação Integral. Se os 

jovens, participantes do grupo socioeducativo em que foi realizada a pesquisa, 

houvessem tido a oportunidade e acesso à EI, possivelmente ela teria encaminhado 

esses sujeitos à outra realidade, e atuaria inclusive como forma de prevenção aos atos 

infracionários, evitando que eles chegassem até o GS.  

 

4.3.1 MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS 
 

O Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), Lei nº 8.069 de 13 de julho de 

1990, atribui mudanças na forma de tratamento da criança e do adolescente, sobretudo 

para os menos favorecidos. Com isso, os técnicos envolvidos nas medidas de atenção a 

esses jovens, passam a ter uma maior responsabilidade em sua atuação quanto ao 

desenvolvimento integral à criança e do adolescente, visando garantir o conjunto de 

direitos dos mesmos, e assim dar oportunidade para que eles se insiram na vida social.  

O ECA responsabiliza penalmente o adolescente por seus atos e lhe atribui a 

medida socioeducativa que lhe couber, de acordo com a gravidade da infração praticada.  

A primeira medida, advertência, é reduzido a um termo e é assinada. A segunda 

medida, reparo do dano de seu ato. A terceira, prestação de serviços à comunidade, 

que se configura como um ato responsabilizador, característico das medidas 



socioeducativas. A quarta, a liberdade assistida, trata-se de uma prática mais rigorosa 

do que a condicionada a um adulto. A quinta, semiliberdade, corresponde a internação, 

é definida pelo estatuto como medida privativa de liberdade. (2006) 

O artigo 112 do Estatuto proíbe que o jovem seja apreendido, em vez disso, são 

previstas medidas socioeducativas como pena ao ato infracional, o encaminhamento 

dependerá da característica e gravidade. A finalidade das medidas socioeducativas é a 

reeducação e a prevenção, e por isso se baseia na ação pedagógica e educativa, 

considerando que é através do acompanhamento, e não do internamento, que será 

possível alcançar a reeducação.  

Com a lei 12.494, de janeiro de 2012, foi instituído o Sistema Nacional de 

Atendimento Socioeducativo (SINASE), conforme Franco (2013) esse sistema refere-se 

a “uma política pública que organiza e orienta a execução das Medidas Socioeducativas 

aplicadas a adolescentes aos quais se atribui a prática do ato infracional”. Segundo a 

mesma lei, as medidas socioeducativas têm como objetivo responsabilização do 

adolescente quanto ao ato praticado; a integração social e garantia dos direitos sociais 

ao adolescente infrator; e a desaprovação da sua conduta, resultado em uma sentença 

penalizante.  

Segundo a publicação Por uma Politica de Execução das Medidas 

Socioeducativas, de 2006, apoiado nas ideias de Emílio García Méndez, o jovem deve 

ser inserido em um programa capaz de identificar e reduzir os efeitos negativos da 

privação de liberdade. Nesta publicação, a medida socioeducativa é definida como 

Uma resposta formal da sociedade a um delito pelo qual o 
adolescente, após submeter-se ao devido processo com todas as 
garantias, foi considerado responsável. A responsabilização pela 
quebra da lei penal é, portanto, a única razão pela qual uma medida 
socioeducativa lhe está sendo imposta. (COSTA, 2006, p. 26) 

Ainda que de natureza educativa, essas medidas não deixam de ter uma 

dimensão penal, é importante ressaltar que a pena não está ligada somente ao sentido 

criminal, podendo ser administrativa, civil, etc. Tendo essa compreensão, a pena 

socioeducativa não se assemelha penas criminais do Direito Penal de adultos. De 

qualquer maneira, a medida socioeducativa, sendo uma medida imposta, tem caráter 

obrigatório. 



Para lidar com esses jovens, faz se necessária a realização do trabalho, a partir 

da pedagogia voltada para a formação do sujeito com pessoa e como cidadão, onde a 

culpabilização por ele estar envolvido com o sistema judicial não é o caminho, e sim dar 

condições para que ele se sinta compreendido e aceito, possa refletir e ter consciência 

dos seus próprios atos. 

Considero a afirmação de Penso (2010) em que “as medidas socioeducativas 

com adolescentes podem ser tomadas como referência para o trabalho com jovens e 

adultos que chegam à justiça por porte ou uso de drogas”, o grupo socioeducativo 

realizado no Instituto Circulo de Giz, atende a jovens (18 a 24 anos) e jovens adultos 

(25 a 29 anos), que se encaixam no perfil dos jovens citados pelo Estatuto. 

 

4.3.2 GRUPO SOCIOEDUCATIVO E DROGAS 
 

A partir da Nova Lei de Drogas, 11.343 de 23 de agosto de 2006, mais 

precisamente no artigo 28, que trata das penas e procedimentos criminais nos casos de 

autuação de dependentes e usuários, fica claro que o porte de drogas já não é mais 

tratado como crime, mas segue sendo um ato ilícito, sendo previsto penas alternativas 

como prestação de serviços sociais, medida educativa ou curso educativo. 

No entanto, Bareicha e Bohrer (2010) em uma análise sobre a nova lei, destacam 

duas questões importantes. A primeira delas, relacionada ao art. 19, inciso XI, que se 

refere a “implementação de projetos pedagógicos de prevenção do uso indevido de 

drogas, nas instituições de ensino público e privado”. E a outra, mencionada no art. 22, 

inciso III, que trata da “definição de projeto terapêutico individualizado, orientado para 

a inclusão social e para a redução de riscos e de danos sociais e à saúde”.  

Os autores chamam atenção para o fato de que a lei, embora apresente a ideia, 

não deixa claro como as ações devem ser realizadas a fim de consolidar o foi 

apresentado por ela. Quanto aos dois artigos citados, embora não tenha sido citado 

diretamente, trata-se do agir, no primeiro referido a perspectiva escolar, e no segundo, 

em atuação terapêutica. Entre essas duas opções de atuação, optou-se por realizar o 

trabalho a luz da pedagogia ativa, em que a proposta é participativa e vivencial, o 

programa de grupo socioeducativo (GS). 



Segundo Bohrer, (2012) o GS rompeu com o dualismo que existia anterior a 

criação do mesmo, em que o usuário era rotulado como criminoso ou como doente, a 

autora aponta que o atendimento realizado no grupo tem o intuito de instigar à reflexão, 

informação e aprendizado. 

Segundo Bareicha (2010) o principal objetivo do grupo socioeducativo é 

“promover um espaço para acolhimento de problemas, tratamento conjunto de questões 

comuns, compartilhamento de perspectivas e, se possível, tomada de decisões” (p.533). 

Nos grupos do Instituto Circulo de Giz, embora tenha como coordenador um psicólogo, 

não se tem a pretensão de tratar aqueles que são encaminhados pelo tribunal, muito 

menos ser parte da penalização, mas sim prestar acompanhamento sociopsicológico; e 

ser um espaço de reflexão, aprendizado e diálogo sobre questões que normalmente eles 

não teriam outros espaços para debater. 

Nos encontros, o atendimento é focado nos participantes do grupo, o motivo que 

levou ao individuo a fazer parte do grupo não é motivo de julgamento, o foco está em 

relacionar-se com o sujeito, com isso as demandas dos participantes são consideradas no 

planejamento e na condução do grupo. Entre os assuntos debatidos, abordamos questões 

quanto o uso de drogas, o cumprimento da lei, a vida em sociedade e a formação 

continuada dos cidadãos.  

 

4.3.3 SOCIOEDUCADOR 
 

De acordo com Nery e Conceição (2009) o papel do socioeducador, também 

denominado como educador social, encontrasse em reestruturação, isso porque, devido 

as mudanças, principalmente aquelas determinadas por instrumentos jurídicos, impõe-se 

uma nova postura a este profissional. Contudo, não há precedentes que direcionem a 

como deve ser o novo papel, porém estudiosos apontam para a necessidade de se pensar 

na especificidade da carreira do socioeducador, para que sua formação e aspectos 

educativos sobressaiam os aspectos punitivos. 

Entende-se por socioeducador o profissional 

Que trabalha com população em situação de vulnerabilidade social, 
cujas ações não são unicamente pedagógicas, mas também culturais, 
políticas ou ideológicas. O educador social é o profissional que 



responde sobre ações de caráter socioeducativo, no âmbito de 
diferentes processos de intervenção (PEIREIRA e BARONE, 2009, p. 
12) 

Neste sentido, o socioeducador é o profissional responsável pelo planejamento, 

coordenação e realização das atividades nos diferentes espaços socioeducativos de 

educação formal e não formal, em busca de se garantir formação integral, a partir da 

valorização e no exercício dos direitos individuais e coletivos. 

 

4.4 PSICODRAMA 
 

Jacob Levy Moreno (1889 – 1974) nascido na Romênia formou-se em Medicina, 

fez teatro e suas obras tiveram contribuição nas áreas da psiquiatria, psicologia, 

sociologia, educação e artes. Moreno foi o criador do Psicodrama, originado de uma 

construção muito mais ampla, denominada Socionomia, caracterizada por seu foco no 

mundo subjetivo, psicológico e do mundo objetivo, social, contextualizando o indivíduo 

em relação às suas circunstâncias (FEBRAP) 

Segundo Mühlemberg (1999) o psicodrama caracteriza-se por ser um 

instrumento de ação e um método educacional a ser realizado em grupo, através da 

linguagem cênica, o uso de jogos dramáticos e a mediação do psicodramatista, 

resgatando na comunicação, seu sentido lúdico e pedagógico, a fim de facilitar a 

compreensão de alguma ideia ou tema.  

Romaña afirma que o Psicodrama pode ser definido como 

Método de trabalho em grupo que se sustenta operacionalmente a 
partir da utilização de algumas técnicas específicas. As mais utilizadas 
são inversão de papéis, solilóquio, espelho, duplo, simbolização e 
interpolação de resistências (ROMAÑA, 1999, p. 12) 

É importante ressaltar que essas técnicas são utilizadas dentro de cenas, visto a 

grande influência do teatro, desta forma elas são contextualizadas e relacionadas ao 

papel em cada cena realizada representando a realidade, seja ela alguma experiência 

vivida no passado, presente, ou até mesmo uma projeção futura. 

Abaixo o quadro para melhor compreensão das técnicas utilizadas no 

psicodrama: 



 

QUADRO 2 - Técnicas utilizadas no Psicodrama 

 

Técnica Descrição 

Inversão de papéis Técnica psicodramática por excelência. Com sua utilização é 

possível alcançara compreensão da realidade, tanto das 

outras pessoas como também de conceitos. 

Solilóquio Realizado a partir da inversão de papéis, porém acrescenta a 

ela, é uma técnica verbal que possibilita falar alto o que está 

pensando ao mesmo tempo em que se desempenha o papel. É 

utilizada para reproduzir sentimentos e pensamentos ocultos. 

Espelho  Reproduzida a expressão corporal e gestual daquele que está 

sendo espelhado para que ele possa perceber suas 

características. 

Duplo Diferente da anterior, nesta técnica, quem faz a dublagem se 

posiciona ao lado do personagem-ator, que acrescenta e 

incorpora à cena falas e gestos que ele acredita que estão 

sendo emitidas pelo dublado. 

Simbolização Utilizada na construção de estátuas, paralisadas ou em 

movimento, para se retratar sentimentos e sensações. 

Interpolação de 

resistência 

O desejável é realizar uma mudança total na cena que estiver 

sendo realizada, para provar a consistência dos papéis 

desempenhados e a tolerância ao fator surpresa, que pode ser 

um personagem inesperado na cena, para provocar uma 

reformulação da mesma. 

Fonte: A autora, fundamentada em Romaña (1999) 

Como método didático, o psicodrama possibilita a aquisição do conhecimento a 

nível intuitivo e a nível intelectual, e ainda permitem que o aluno participe mais e utilize 

o seu corpo, fazendo com que o professor tenha uma maior facilidade de conduzir o 

grupo como unidade (ROMAÑA, 1999) 



O psicodrama pode ser aplicado com indivíduos de diferentes idades, porém 

Moreno (1993) enfatiza que 

O trabalho psicodramático tem que ser graduado de acordo com o 
nível de maturidade dos participantes. As situações correntes da vida e 
as situações imaginárias que são adequadas para um aluno da segunda 
série primária, podem ser deslocadas para alunos do terceiro ano de 
uma faculdade (MORENO, 1993, p. 197) 

Ressaltasse aqui a importância de se conhecer o grupo com o qual se tem a 

intenção de intervir através do psicodrama, envolvendo os participantes no tema ou na 

experiência vivenciada. 

 

4.5 PSICODRAMA E PEDAGOGIA 
 

Romaña em sua obra “Pedagogia do Drama 8 perguntas e 3 relatos” apresenta 

Pedagogia do Drama como um proposta educacional que se baseia na teoria sócio-

histórica de Vygotsky, na Pedagogia da Autonomia de Paulo Freire e didática sócio-

psicodramática de Moreno, apesar de estar fundamentada neste pilar, não exclui a 

contribuição de outras linhas de pensamento. Segundo Romaña esta pedagogia 

É basicamente uma proposta educacional que procura vincular o saber 
adquirido na aprendizagem formal com a experiência vivida. 
Podemos, portanto, definir incialmente a Pedagogia do Drama como 
sendo uma proposta educacional que se propõe a vincular os saberes 
que o aprendizado formal oferece ao estudante, com as experiências 
de vida (culturais e afetivas) que ele carrega. (ROMANÃ, 2004, p. 23) 

Esta pedagogia parte do pressuposto que o desenvolvimento acontece através do 

contato social, em que o sujeito incorpora para si algo que é do coletivo, e assumido 

como expressão individual volta a ser incorporado na sociedade. 

Para Romaña (1985), relacionar o Psicodrama e a Pedagogia não é muito 

simples, visto que a Pedagogia, como disciplina, está envolvida como o estudo e a 

prática no campo da educação. Já o Psicodrama, constitui-se como uma prática que 

alcança muitas áreas, porém, comumente esteve relacionado à resolução de problemas e 

conflitos humanos, e passou a ser utilizado em ambiente escolar para se lidar com 

problemas de disciplina e a orientação de comportamentos e vocações. 



No entanto, a autora chama atenção para duas outras formas de utilização do 

psicodrama pelos educadores, a primeira com relação de a assimilação do conhecimento 

dentro do processo de ensino e aprendizagem, e a segunda no treinamento do professor 

em seu processo de formação como profissional.  

Por meio do psicodrama, é possível contribuir com que o aluno externe o que 

sabe reconhecendo como algo que é seu, o seu conhecimento. A metodologia 

psicodramática permite que o professor verifique a validade do conhecimento 

apresentado, e possivelmente corrigir erros que se tenha produzido. Na utilização das 

técnicas psicodramáticas na formação do educador, o futuro professor terá a 

possibilidade de manifestar suas expectativas e temores quanto à profissão. Por fim, 

Romaña afirma que as técnicas psicodramáticas permitem várias outras possibilidades e 

formas de aplicação. No capítulo seguinte, serão abordadas algumas delas. 

 

4.6 TECIDO PSICODRAMÁTICO 
 

As técnicas psicodramáticas, já abordadas anteriormente, além de aparecerem 

em cenas e dramatizações, fazem parte da modalidade de trabalho psicodramático, 

denominado por Maria Alicia Romaña como tecido ou complexos psicodramáticos, que 

são: o role playing, sociodrama, jogos dramáticos, jornal vivo, teatro espontâneo e o 

método educacional psicodramático (ROMAÑA, 1999).  

O role playing, possibilita que o diretor pesquise a problemática de algum papel 

e de seus complementos. Parte-se do relato do protagonista, depois são elaboradas as 

cenas para ambientar e tornar visível o que foi dito. A partir da encenação, é possível 

diagnosticar e reformular os papéis, para torna-los mais flexíveis e se adequarem as 

circunstância da vida do protagonista. Esta técnica é normalmente aplicada a papéis 

relacionados a questões familiares, sociais, profissionais, educacionais, políticas, etc.  

O sociodrama é utilizado para investigar uma problemática ou temática em 

relação ao grupo. Na atividade é necessário dividir sub-grupos que elaborem uma 

resposta dramática, cena ou simbolização feita pelas pessoas do grupo, ao que foi 

proposto inicialmente. No final da atividade, é proposta uma reflexão e opinião sobre à 

resposta criado pelo grupo. 



No jornal vivo parte-se de alguma noticia retirada dos meios de comunicação. 

Existe mais de uma forma de se trabalhar com ele, a primeira é produzir a cena de 

acordo com a versão oficial, e a outra é incluir a essa cena inicial mudanças que o grupo 

julgar necessárias. 

Para a técnica dos jogos dramáticos é necessário uma maior espontaneidade, 

mas que ao mesmo tempo não seja necessário um compromisso rigoroso com a situação 

ou temática, para facilitar sua integração ou desenvolvimento para os participantes.   

Já o teatro espontâneo realiza-se a partir de uma cena relatada com algum 

participante do grupo, que não necessariamente precisa ser encenada por ele. No teatro 

espontâneo, é utilizado para a percepção de conteúdos implícitos na compreensão da 

realidade. A história pode ser real ou imaginária.  

Romaña parte da ideia de que o tecido ou complexos psicodramáticos 

(detalhados anteriormente) fossem utilizados ao lidar com conteúdo curricular, seria 

possível experimentar abordagens distintas, a partir de diferentes percepções e pontos de 

vista. Na didática sócio-psicodramática, o conteúdo faz com que o conteúdo abordado, 

se apresente de maneira que ele possa fazer parte e inserir-se em espaços e tempos 

relacionados às vivências dos alunos, aproximando-o da realidade dos mesmos, 

permitindo assim, um maior interesse em investigar determinado tema. 

O modelo criado por Romaña (1992), como a própria autora enfatiza, deve ser 

tratado com um guia, mas adaptável, em que o educador deve agir, a partir da análise do 

momento e do conteúdo trabalhado, visando muito mais do que mera fixação de 

conteúdos. Assim, através desta metodologia 

O conhecimento vem a ser adquirido mediante um esforço intelectual, 
sustentado por um compromisso afetivo, vivido e memorizado através 
de sensações corporais. Tanto estas quanto o esforço rodeiam o 
conhecimento de uma forma única e original, porque fica permeado 
pela subjetividade do grupo de pesquisa. O conhecimento se torna 
uma conquista coletiva e compartilhada. (ROMAÑA, 1999, p. 15) 

As técnicas, adotadas no tecido psicodramático, possibilitam a construção do 

conhecimento em grupo a partir de sua própria vivência ou da experiência de outras 

pessoas, beneficiando a todos. Através da formação psicodramática, o profissional da 

educação, seja ele pedagogo, professor, orientador, etc, possui um recurso rico para 



desenvolver atividades que proponham o estabelecimento de vínculos significativos e 

que facilitem a solução de conflitos e superação de dificuldades. 

 

  



5 METODOLOGIA 
 

A presente pesquisa foi realizada sob enfoque fenomenológico, fundado por 

Edmund Husserl (1859 – 1938), visto que este método preocupa-se em proporcionar 

uma descrição da experiência, sem influências externas ou intuições, lidando apenas 

com a realidade vista e vivenciada. Segundo Gil a fenomenologia 

Não se preocupa, pois, com algo desconhecido que se encontre atrás 
do fenômeno; só visa o dado, sem querer decidir se este dado é uma 
realidade ou uma aparência: haja o que houver, a coisa está ai. (GIL, 
2008, p. 14) 

Nesta pesquisa lidaremos com a realidade assim como nos é apresentada, sendo 

ela vivenciada por cada sujeito em particular, não há como afirmar que exista apenas 

uma, e sim várias realidades, resultante da experiência de cada um com o meio e com o 

mundo. Neste enfoque metodológico Gil (2008) ressalta que  

O que interessa ao pesquisador não é o mundo que existe, nem o 
conceito subjetivo, nem uma atividade do sujeito, mas sim o modo 
como o conhecimento do mundo se dá, tem lugar, se realizada para 
cada pessoa. (GIL, 2008, p. 14) 

Considerando o enfoque da pesquisa, e visando responder as questões que deram 

início à mesma, optou-se pela pesquisa qualitativa que tem como uma de suas 

principais características o ato do pesquisar refletir quem ele é, e quemrepresenta no 

grupo em que está inserido. Segundo Creswell (2007) neste tipo de pesquisa “O eu 

pessoal torna-se inseparável do eu pesquisador”. Na pesquisa qualitativa o investigador 

está inserido no seu ambiente de estudo, no caso desta pesquisa, o pesquisador está 

envolvido diretamente com as experiências dos participantes e do grupo onde o trabalho 

foi realizado. Cabe ressaltar que o foco desta pesquisa não está nos resultados e sim o 

processo, analisando e considerando toda a bagagem cultural, social e vivencial dos 

sujeitos envolvidos. 

Como fundamentação deste trabalho também foram utilizados os princípios 

básicos da Pesquisa-Ação Institucional de René Barbier (1985) que tem por objeto “O 

conhecimento preciso e esclarecido da práxis institucional do grupo (e pelo grupo) a fim 

de dar-lhe a possibilidade de saber mais e poder agir melhor sobre a realidade”, ou seja, 

aprende-se a agir no grupo e para o grupo através da atuação nele mesmo. 



Na fase inicial da pesquisa, primeiramente foi definido o tema e em seguida 

realizado um levantamento bibliográfico. A partir da imersão no grupo foi possível a 

formulação do problema de pesquisa; elaboração de algumas questões que auxiliariam 

na busca pela resposta da questão central da pesquisa; escolha do procedimento de 

coleta, registro, análise, sintetização e interpretação dos dados. 

 

5.1 OBJETIVOS DA PESQUISA 
 

Esta pesquisa tem como objetivo geral investigar de que maneira o pedagogo 

pode contribuir em um grupo socioeducativo através do psicodrama. Para tornar 

possível esta investigação, foram elaborados três objetivos específicos. São eles: 

• Caracterizar o psicodrama pedagógico dos grupos socioeducativos; 

• Analisar as contribuições das atividades desenvolvidas pelo pedagogo 

por meio das técnicas psicodramáticas; 

• Identificar a percepção dos diretores sobre a importância e contribuição 

da atuação do pedagogo no grupo. 

 

5.2 PERFIL DO GRUPO E DE SEUS PARTICIPANTES 
 

O local escolhido para a realização do estudo foi o Instituto Circulo de Giz, que 

em parceria com o TJDFT, atua como uma medida socioeducativa e prestação de 

acompanhamento sociopsicológico, a jovens em conflito com a lei, que foram flagrados 

portando substâncias ilícitas.  

O trajeto percorrido pelo jovem antes de ser encaminhado ao instituto, o jovem 

foi é autuado como usuário, após a abordagem policial. Em seguida ele é encaminhado 

ao juízo competente para firmar o termo em que reconhece o flagrante e assume o 

compromisso de comparecer perante o juiz, a fim de responder o processo. 

Feito isso, é marcada uma audiência, nela o jovem pode optar por participar de 

grupos socioeducativos ou responder ao processo por uso/porte de substâncias ilícitas. 

Os jovens que optam pela medida socioeducativa são encaminhadas para os grupos, 



entre eles o que é realizado no Instituto Circulo de Giz, em que eles deverão participar 

dos encontros, e após o cumprimento, retornar ao tribunal para quitar-se com a justiça e 

dar baixa para que o processo seja arquivado. 

Durante a pesquisa foi feito o atendimento a seis grupos, num total de 41 

pessoas, numa faixa de 18 a 36 anos de idade, dentre eles, apenas duas do sexo 

feminino; em 36 encontros com duas horas de duração. Cada grupo contava com uma 

média de oito participantes e o atendimento era feito em 6 encontros. Além dos jovens 

encaminhados em alguns encontros participaram estudantes universitários, dos cursos 

Artes, Sociologia e Letras. Os nomes dos participantes, tanto os coordenadores, 

diretores e jovens encaminhados serão mantidos em sigilo. Abaixo, o calendário de 

realização dos encontros de cada grupo: 

QUADRO 3 – Calendário de organização dos dias dos encontros dos grupos 

Fonte: A autora 

Nesta pesquisa, foi assegurada, aos participantes do grupo, a confidencialidade 

dos dados coletados durante os encontros. No decorrer da pesquisa, os jovens 

integrantes do grupo serão citados e denominados como Participantes e os responsáveis 



por dirigir o grupo, psicólogo e grupo de estudantes de pedagogia, mencionados como 

diretores. 

 

5.3 PROCEDIMENTO DE COLETA E REGISTRO DE DADOS 
 

Considerando enfoque e metodologia adotados para esta pesquisa, escolheu-se 

como técnica de coleta de dados a observação participante, já que 

A observação participante, ou observação ativa, consiste na 
participação real do conhecimento na vida da comunidade do grupo ou 
de uma situação determinada. Neste caso, o observador assume, pelo 
menos até certo ponto, o papel de um mebro do grupo, Daí por que se 
pode definir observação participante como a técnica pela qual se 
chega ao conhecimento da vida de um grupo a partir do interior dele 
mesmo (GIL, 2008, p. 103) 

No grupo onde a pesquisa foi realizada, o ato do pesquisador estar totalmente 

envolvido e reconhecido como parte do mesmo , facilita na interação e na percepção 

para o registro, ele não é alguém alheio a realidade, ele faz parte dela. 

A partir da observação, foi-se adotado como registro de dados as notas de campo 

e o diário de bordo, justificando a escolha a partir de Minayo: 

 Um diário de campo é caracterizado, desta maneira: Constam todas as 
informações que não sejam o registro das entrevistas formais. Ou seja, 
observações sobre conversas informais, comportamentos, cerimoniais, 
festas, instituições, gestos, expressões que digam respeito ao tema da 
pesquisa. Falas, comportamentos, hábitos, usos, costumes, celebrações 
e instituições compõem o quadro das representações sociais. 
(MINAYO, 1993, p. 100). 

A técnica do diário de campo foi utilizada para o registro dos fatos observados 

durante a pesquisa, tanto dos acontecimentos no grupo como relatos da atuação do 

pesquisador para reflexões futuras. 

 

5.4 PROCEDIMENTO DE ANÁLISE DE DADOS 
 

Por tratar-se de uma investigação de natureza qualitativa a análise dos dados 

seguirá a mesma linha de pesquisa. Segundo Gil (2008) na análise qualitativa não há 



modelos, formas ou receitas elaboradas previamente para orientar os pesquisadores, na 

análise qualitativa, a interpretação dos dados vai depender do estilo e capacidade do 

pesquisador, porém para orientar o desenvolvimento desta etapa, serão adotados os 

seguintes passos: redução, exibição e conclusão.  

Entende-se por redução o ato de selecionar no material coletado, os dados que 

mais focalizam e se relacionam com os objetivos originais da pesquisa. Na etapa de 

apresentação os dados serão organizados de forma que a relação e os pontos em comum, 

ou divergentes, entre eles sejam identificados. Já na conclusão, será realizada a revisão 

dos dados, sua veracidade e se são dignas de créditos. 

Para a análise dos dados coletados da presente pesquisa, será utilizado a Análise 

de Conteúdo, de Laurence Bardin (1979, p. 38) que se apresenta como “Um conjunto de 

técnicas de análise das comunicações, que utiliza procedimentos sistemáticos e 

objectivos de descrição do conteúdo das mensagens”. Serão analisadas as falas dos 

participantes e também as respostas dos diretores do grupo, e também de alguns que já 

dirigiram e, no entanto, não fazem mais parte. 

Neste método, cabe ao pesquisador inferir, ou realiza deduções lógicas, a partir 

do tratamento dos dados coletados, na busca de responder, quanto a mensagem, o que a 

conduziu e quais as consequências que ela pode provocar. A inferência realizada pelo 

pesquisador/analista não é realizada de forma inconsequente, muito pelo contrário, cabe 

a ele, a partir da comunicação, compreender o sentido da mesma, e também desviar o 

olhar para uma outra significação, para além da mensagem primeira (BARDIN, 1977) 

 

5.5 CRONOGRAMA DE PESQUISA 
 

Para a realização da pesquisa, considerando o tempo para a coleta de dados, 

investigação bibliográfica, redação e análise, foi estipulado o seguinte período para a 

realização da mesma: 

 

QUADRO 4 - Organização da definição de processo de pesquisa 



 

Atividades 

Mês e Ano 

Ago/ 

2013 

Set/ 

2013 

Out/ 

2013 

Nov/ 

2013 

Jan/ 

2014 

Fev/ 

2014 

Mar/ 

2014 

Abr/ 

2014 

Mai/ 

2014 

Jun/ 

2014 

Definição 
do pré-
projeto de 
pesquisa 

     X X    

Pesquisa 
bibliografia 

    X X X X X X 

Encontros/ 
coleta de 
dados 

X X X X X X X X X  

Redação e 
digitação 

     X X X X X 

Análise dos 
dados 

        X X 

Revisão do 
Texto 

         X 

Fonte: a autora. 

 

 

 
 

  



6 RESULTADO E ANÁLISE DOS DADOS 
 

6.1 DESCRIÇÃO GERAL E ANÁLISE DOS ENCONTROS 
 

Assim como já foi abordado anteriormente, as sessões dos Grupos 

Socioeducativos do Instituto Circulo de Giz foram realizados semanalmente e tinham 

cerca de 2 horas de duração. Cada grupo conta no total com 6 encontros. Em cada dia de 

pesquisa, através da observação participante, foi realizado um diário de bordo e notas de 

campo, que abordada à postura dos participantes e dos coordenadores, as atividades 

realizadas, fala dos participantes e o comportamento dos mesmos. 

Os atendimentos foram conduzidos normalmente pelo psicólogo, e algumas 

vezes pelo grupo de estudantes de pedagogia. O instituto, no que diz respeito ao seu 

espaço físico, é um ambiente acolhedor, confortável e bem iluminado, em que os 

assentos estão dispostos em círculo, de forma que todos veem e são vistos. Segundo os 

próprios participantes encaminhados pelo tribunal, o instituto é um ambiente diferente 

dos outros em que eles já participaram, e distinto também do que eles imaginavam. Os 

temas abordados eram propostos pelos diretores e pelos participantes. 

Na condução do grupo, geralmente foram utilizadas as técnicas do tecido 

psicodramático (já descritas anteriormente), tais como o role-playing, sociodrama, 

jornal vivo e jogos dramáticos. Para a análise da pesquisa, foram selecionados nos 

registros, diário de bordo e notas de campo, alguns relatos e vivências que estão 

relacionados com o tema da mesma. A seguir será apresentada uma descrição geral dos 

encontros, agrupando todos os participantes, ou seja, todos os grupos serão descritos 

juntos.  Os participantes encaminhados pelo tribunal serão citados como P, exemplo, 

participante 1 = P1. Para facilitar na análise, os dados coletados dos encontros serão 

expostos em três momentos: Primeiro (primeiro e segundo encontro), Segundo (terceiro 

e quarto encontro) e Terceiro (quinto e sexto encontro).  

O primeiro momento é destinado é destinado ao acolhimento e apresentação. 

Os diretores iniciam o encontro citando as normas do grupo, o horário, a acordo de 

confidencialidade, no qual é pedido que tudo que for falado no grupo permaneça em 

sigilo, e são esclarecidas possíveis dúvidas. Seguido da apresentação, tanto dos diretores 

(psicólogo e as estudantes de pedagogia) quanto dos participantes. Em todos os grupos, 



no primeiro encontro, foi pedido que eles se apresentassem, nome, idade, local de 

residência, ocupação, com quem vivem, quais suas expectativas com o grupo e também 

um relato de como aconteceu a abordagem.  

No primeiro encontro é a sensação de mal estar entre eles é muito comum, 

chegam ao grupo com a visão que somo agentes de policia, ou algum representante do 

tribunal, então economizam nas palavras e tendem a não estender o assunto, respondem 

normalmente o que é perguntado. Eles sempre reclamam quanto ao número de encontro, 

julgam ser muito tempo.  

Quando levantamos a questão do motivo de estarem ali e do que o grupo pode 

representar em suas vidas, as respostas são carregadas de revolta como, por exemplo, 

“eu não queria estar aqui” ou “não serve pra nada”. Outros participantes, no entanto, se 

mostram dispostos a colaborar com o trabalho do grupo, e se mostram mais abertos e 

tem expectativas positivas sobre o grupo, no sentido de aprender alguma coisa. Outros 

querem apenas cumprir sua pena, e “limpar” seu nome. 

Depois da exposição das formas de abordagem é proposto um teatro 

espontâneo. Os participantes escolhem a situação que mais chamou atenção, 

independente do motivo. Então, em consenso, eles dividem qual vai ser o papel de cada 

uma, e em seguida eles fazem a encenação. Foi observado nos grupos, que essa 

atividade inicial promove um maior envolvimento e interação entre os participantes. 

O diálogo com o grupo se conduz de acordo com o envolvimento dos 

participantes. No ultimo grupo atendido, por exemplo, o primeiro encontro foi 

totalmente dedicado a se falar sobre maconha, diferentes dos outros, e ainda que boa 

parte dos participantes mantivesse com o discurso de ‘não ter escolhido estar ali’, eles 

se mostraram muito participativos, e entrosados.  

No primeiro encontro, é sempre um novo grupo para todos, inclusive para os 

diretores que já conduziram outros grupos, isso porque, ainda que os participantes 

tenham um ponto em comum, o fato de serem usuários de maconha, são pessoas 

diferentes. Neste contexto, faz-se importante que os diretores se mantenham abertos ao 

diálogo e às demandas dos participantes egressos, embora façam parte da penalização, 

de forma alguma o interesse está em ser uma punição, e sim de colaborar em algum 

aspecto para a vida daqueles que foram encaminhados. 



No segundo momento foi conduzido de acordo com os temas sugeridos pelos 

participantes e também pelos propostos pelos diretores. São exemplos dos assuntos 

mencionados: legalização, descriminalização, vício, tráfico, entre outros. As técnicas 

comumente utilizadas neste momento são o jornal vivo e jogo do querer e precisar.  

Para o jornal vivo foi entregue a eles uma matéria do Jornal Metro intitulada 

como “Tráfico aterroriza escola pública em Ceilândia”, a intenção era a realização de 

uma cena, mas à medida que o assunto ia se desenvolvendo outros temas iam se 

inserindo no diálogo, e o assunto tomou outro rumo.  

Já o jogo do querer e precisar, incialmente causa certa resistência da parte dos 

participantes, isso porque é solicitado que eles busquem em jornais e revistas algo que 

eles queiram e algo que eles precisem. Em seguida, todos os recortes são colocados e 

um mural, de forma que os desejos fiquem visíveis a todos. Nessa atividade, iniciamos 

pedindo que eles justifiquem suas escolhas. Cada um relaciona os seus recortes com 

momentos de suas vidas. Em seguida abrimos um espaço para refletir os conceitos de 

querer e de precisar. 

Nessas atividades, a mediação do diretor é muito importante, o público é no 

geral de pessoas mais velhas, alguns se mostram indispostos a contribuir, então há 

necessidade de dar sentido as atividades, e ir além do que é dito que normalmente são 

repostas curtas e que não provocam reflexão. O diretor deve se mostrar interessado nas 

respostas dos participantes, pois elas estão carregadas de informações que podem 

colaborar na condução do grupo. 

No terceiro momento os temas dos encontros variaram de acordo com o grupo. 

Neste momento o grupo já está bem envolvido, inclusive chegam aos encontros 

comentando sobre terem saído juntos, trocado telefone, etc. 

Um dos assuntos que sempre vem à tona, seja por proposta dos coordenados, 

seja pelos participantes, é o fator família. Dos participantes, sendo a maioria do sexo 

masculino já são pais de família; outros vivem com seus pais; e no ultimo grupo foi 

registrado um caso inédito, um casal foi encaminhado, embora não estivessem mais 

juntos, foram encaminhados para o mesmo grupo, a moça estava grávida. 

Nesse tema, se investiga como foi à reação da família ao descobrir que um dos 

seus membros fazia uso de maconha. Para alguns foi um problema, tiveram que passar a 



esconder-se além da polícia, também dos pais. Outros, tiveram o exemplo do uso dentro 

de caso, em que o pai ou mãe que já fizeram uso. E mais, existem aqueles que, os pais 

percebendo que não havia como evitar, preferiram que o filho fumasse maconha em 

casa, para não correr o risco de ser abordado fazendo uso na rua. 

As perguntas realizadas pelos diretores nessa temática, destinam-se a provocar 

uma reflexão quanto ao uso, para além dos efeitos no próprio usuário. Muito deles 

relatam que a relação com os pais mudou muito, e outros para evitar isso acontecesse 

preferem escondem, ainda que, segundo eles, é algo muito difícil de fazer. 

Neste momento foi utilizado também um jogo em que os participantes deveriam 

falar as primeiras palavras que vinha a cabeça quando se falava a palavra maconha. As 

palavras citadas foram: dinheiro, maconha, guerra, amizade, fome, família, polícia, 

usuário, lombra, tráfico, tempo, bebida, cigarro, cocaína, anabolizante, vício, 

dependência, destruição, morte e doença. Em seguida foi pedido que eles colocassem 

numa ordem das mais relacionadas e com elas montassem uma história. Eles levaram 

um tempo até conseguirem elaborar a história, mas depois fluiu e foi um momento de 

muito divertimento para o grupo. No final eles incluíram uma moral a história. 

No ultimo encontro utiliza-se um jogo de perguntas, que aborda questões gerais 

com relação ao uso e a medida socioeducativa. Realizou-se também uma avaliação do 

GS e os participantes também puderam avaliar o programa, suas contribuições, 

aprendizado, experiências, etc. O jogo possibilitou uma reflexão sobre tudo o que foi 

realizado no grupo. As perguntas foram elaboradas pelo grupo de estudantes de 

pedagogia, que inclui a pesquisadora desta investigação. O encerramento do grupo se dá 

de uma forma mais descontraída e afetiva, os participantes e os diretores colaboram com 

um lanche e assim confraternizam o fim do GS e a importância da participação de todos. 

Quando questionados sobre o trabalho realizado pelos diretores do grupo 

socioeducativo, e a opinião deles quanto a sua importância, é perceptível a mudança das 

respostas, se comparado ao que eles opinam no inicio e as suas expectativas. Ao final do 

grupo, boa parte deles consegue reconhecer a importância do mesmo, e também a 

oportunidade diferenciada que eles tiveram. Outros, no entanto, consideram que o grupo 

não colaborou em nada, mas são uma minoria. 

 



6.1O PEDAGOGO NO GRUPO 
 

O pedagogo, como profissional multifacetado, exerce muitas funções no grupo, 

visando à formação do ser humano. Normalmente seu trabalho é associado ao ensino, de 

fato o envolve, mas não se resume a ele, no grupo socioeducativo, na relação com o 

público atendido, o pedagogo tem muito a ensinar, como tem a aprender, são pessoas e 

realidades diferentes, que têm algo a acrescentar.  

A formação do pedagogo, baseada nas Diretrizes do curso de Pedagogia, garante 

a este profissional a possibilidade de atuar em diversos espaços educativos, Libâneo 

(2001) ressalta que o trabalho pedagógico não se resume a docência, há um amplo leque 

de práticas pedagógicas que competem ao pedagogo.  

Tendo no grupo um espaço para a realização do ato educativo intencional, há 

sempre uma intencionalidade, ou seja, fins desejáveis no processo de formação do 

sujeito seja ele o provocar a reflexão ou propor situações e ações a serem desenvolvidas. 

Dessa forma, o pedagogo no grupo socioeducativo refere-se ao seu papel na 

organização do trabalho pedagógico.  

Como docente, quando espera que as atividades e temas propostos resultem em 

algum aprendizado. Como supervisor, pois deve estar atento ao andamento do grupo, se 

o trabalho proposto está de fato envolvendo os participantes, e na solução de possíveis 

conflitos. Cabe também a este profissional a responsabilidade pela condução do trabalho 

pedagógico no geral, no compromisso com os horários e no cumprimento das regras 

pré-estabelecidas. 

O grupo de participantes encaminhados é pequeno, essa condição permite uma 

maior interação entre os membros, sejam eles diretores ou participantes. Em relação aos 

participantes. A práxis pedagógica desenvolvida no Circulo de Giz, está de acordo com 

o que se entende por socioeducação segundo a IASP (2007), pois “propõe objetivos e 

critérios metodológicos próprios de um trabalho social reflexivo, crítico e construtivo, mediante 

processos educativos orientados à transformação das circunstâncias que limitam a integração 

social” (IASP, 2007, p. 19). 

No GS, foi adotada uma pedagogia direcionada a formação do sujeito no âmbito 

pessoal e social, desde o início eles são informados que o nosso objetivo não é ser uma 



penalidade, e sim uma possibilidade, de repensar os seus atos, a transformação que se 

esperava, deve partir do próprio sujeito. 

Quanto às técnicas de psicodrama utilizados, notou-se que elas, como 

intervenção educativa, levaram a uma maior interação e participação dos jovens 

encaminhados. Não há respostas certas ou erradas, o que se busca “vincular o saber 

adquirido na aprendizagem formal com a experiência vivida(ROMAÑA, 2004, p. 

23).Atravésdessas técnicas, foi possível estabelecer uma relação de confiança, promover 

a escuta para as contribuições de cada um e também fazer com que os participantes se 

sentissem a vontade para falar e intervir no grupo. O uso do psicodrama possibilitou que 

o grupo tivesse um caráter mais dinâmico e que fosse um espaço agradável aos 

participantes. 

Quanto à formação do pedagogo, considerando o que foi vivenciado, e as 

opiniões daqueles que já foram diretores, ainda há uma lacuna na universidade na 

formação deste profissional no âmbito da educação em espaços não formais, porém 

nota-se que o saber como intervir no grupo socioeducativo, deu-se pela própria atuação 

e envolvimento com o grupo. 

Quando se pergunta aos participantes se seria interessante que outras pessoas 

conduzissem o grupo a resposta deles é praticamente unanime, nenhum deles gostaria 

que os diretores do grupo fossem advogados, juízes, policiais, etc. Pelos pedagogos, eles 

são vistos de forma integral, se sentem acolhidos, ouvidos e reconhecem a importância 

dos questionamentos levantados, em outros espaços eles não tiveram a oportunidade de 

pensar sobre a o tema (maconha) no sentido mais amplo. 

Visando responder a questão central desta pesquisa, um dos objetivos 

específicos estipulados para a mesma foi: identificar a percepção dos diretores sobre a 

importância e contribuição da atuação do pedagogo no grupo. Para tornar isso possível, 

abaixo será apresentado um quadro com a opinião de diretores que atuam ou já atuaram 

no grupo. 

 

QUADRO 5 – Percepção dos coordenadores sobre as contribuições do pedagogo no 

grupo socioeducativo 
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DIRETORES 

• O pedagogo vê o educando de maneira integral. Auxilia na 

construção do conhecimento, na orientação, na tomada de decisões. O 

pedagogo consegue integrar em sua prática diversos meios, da educação 

infantil até a idade adulta. É um profissional completo, e consegue transitar 

de forma completa na socioeducação.  

• Trazer indagações, questionamentos e fazer o participante se sentir 

questionado sempre, trazer a eles informações e reflexões sobre os temas 

abordados, não deixá-los sair do GS sem algum tipo de questionamento, 

tanto parar seu desenvolvimento como pessoa e cidadão. 

• Tratamento pedagógico com uma compreensão crítica e ativa das 

experiências e comportamentos dos participantes desse tipo de grupo, que 

busca uma transformação na vida dos indivíduos que participam desse 

processo. 

• Acredito que ele consegue ensinar o cidadão ao invés de impor, traz 

o conteúdo para o grupo, fazendo com que eles troquem informações entre 

eles. 

• As contribuições do pedagogo em um grupo socioeducativo seria de 

ajudar na problematização das questões debatidas e na busca de inúmeras 

reflexões sobre as questões levantas buscando promover uma reavaliação 

das ações e atos realizados, além de introduzir novos elementos ainda não 

questionados pelos sujeitos.   

• Por sua formação, o pedagogo deve estar preparado para lidar com 

os mais diversos perfis de educando, sabendo articular a sua prática ao seu 

público, e é isso que acontece no grupo, assim como em sala de aula, é 

composto por pessoas diferentes, mas que tem um ponto em comum, no 

caso do nosso GS serem usuários de substâncias ilícitas. Diante dessa 

realidade, o pedagogo poderá agir afim instigar aos jovens, a busca do 

aprendizado. É importante que alguém dirija o grupo, e que este 

compreenda a intenção de educação envolvida no mesmo. 

Fonte: a autora 

Entre as falas dos diretores, dois aspectos são os mais recorrentes. O primeiro, o 

pedagogo como parte do processo de construção do conhecimento, ele não está no 



grupo para impor ou só para ensinar algo. Estando inserido no grupo é impossível não 

aprender nada com os participantes. Ao mesmo tempo em que o pedagogo influencia ele 

é influenciado por seu público. O ato de aprender com os participantes do grupo, não se 

trata apenas de aprender como conduzir o grupo, Paulo Freire (2001) frisa que o 

ensinante deve permanecer disponível a repensar seus conceitos, rever suas posições. 

Atuar em um grupo socioeducativo como pedagogo, requer estar permanente em 

construção, consiste em “formação que se funda na análise crítica de sua prática” 

(FREIRE, 2001, p. 260). 

O segundo diz respeito a este profissional no papel de orientar e de instigar que 

os próprios participantes reflitam sobre suas escolhas e as consequências delas. Em cada 

encontro se propõe um tema que se relaciona com a maconha, e muitos deles nem 

sequerpararampara refletir o porquê usar, e quais as consequências desse uso. Não cabe 

ao pedagogo determinar se ele deve parar ou não, essa decisão deve ser tomada pelo 

usuário. Conforme Bareicha (2010), o GS tem o objetivo de tratar conjuntamente 

questões comuns ao grupo e se possível tomar decisões referentes a elas. Através dos 

encontros e do acompanhamento prestado aos participantes, ele terá um espaço para 

refletir suas ações e só então repensar a necessidade de sua transformação. 

Em linhas gerais, os diretores reconhecem a importância do pedagogo, pelo fato 

desse profissional ‘adaptar-se ao meio’ no sentido de saber lidar com públicos e 

demandas diferentes, e instigar o seu público a questionar, encontrar as suas respostas, 

não esperando que alguém diga o que é certo ou errado, mas busca-las a partir da sua 

própria experiência e vivência. 

 

 

 

 

 

 

  



7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Acredita-se que estudo realizado por esta pesquisa deva ser estendido, não só no 

grupo socioeducativo realizado no Instituto Círculo de Giz, como também, a outros 

grupos que atendam aos jovens encaminhados pelo tribunal, tendo em vista que, a 

organização e proposta do grupo em que este trabalho foi desenvolvido, não é a mesma 

dos outros.  

Concorda-se com Libâneo (2001) quanto à dificuldade de se formar um 

pedagogo em todas as áreas nas quais ele poderia atuar, porém sendo o GS um dos 

espaços de atuação do pedagogo, mais pesquisas relacionadas a este tema, 

possivelmente contribuiriam para chamar atenção a esta área, que, por vezes tem sido 

secundarizada no currículo. 

Quanto a formação do pedagogo, na Faculdade de Educação na Universidade de 

Brasília, ainda há carência, no que diz respeito a formação do pedagogo parar atuar fora 

da escola, as disciplinas que compõe o currículo tidas como obrigatórias, em minha 

opinião, ainda não conseguiram garantir que o aluno se sinta seguro a assumir um cargo 

que exija práticas pedagógicas no âmbito não escolar. 

Em relação ao trabalho realizado pelos diretores no grupo, considera-se que o 

tempo seja insuficiente.São no total 6 encontros e a responsabilidade de que jovens 

mudem seus hábitos e deixem de fumar maconha. As informações que eles necessitam 

para realizar essa transformação, eles têm, porém esta motivação é pessoal e parte do 

interior de cada jovem atendido. Para melhores resultados, seria necessário um 

acompanhamento mais prolongado aos participantes. 

As técnicas adotadas no grupo possibilitaram o estabelecimento de um vinculo 

significativo, embora muitos dos participantes tenham chegado ao grupo com bastante 

pessimismo em relação ao trabalho realizado e da “utilidade” do mesmo, notou-se que a 

cada encontro, inclusive os mais resistentes ao envolvimento, passaram a colaborar e 

participar mais. O tecido psicodramático e suas técnicas contribuíram para que isso 

fosse possível. 

Faz-se necessária a realização medidas preventivas, que possivelmente teriam 

sido alcanças se esses jovens houvessem tido a oportunidade de Educação Integral, visto 



que ela possibilitaria a formação integral do sujeito. Quanto a essa formação, Guará 

(2006, p. 16) afirma que ela “responde a uma multiplicidade de exigências do próprio 

indivíduo e do contexto em que vive”. 

A respeito da minha experiência no grupo, como diretora, como pedagoga, sinto 

que o grupo contribuiu não só para a minha vida profissional, quanto pessoal, tive 

contato com pessoas, que possivelmente sem conhecê-las, ou relacionando-me somente 

com o que sei sobre elas, eu teria feito julgamentos, porém, com a oportunidade de 

conhecer e conviver um pouco mais com esses jovens, é possível um olhar mais para o 

sujeito e menos para o usuário, esse olhar para além das aparências é o trabalho que 

espero realizar como profissional, seja em grupo socioeducativo, seja em sala de aula. 

  



8 PERSPECTIVAS PROFISSIONAIS 
 

Encaro minha graduação como o fim de um ciclo que me permite iniciar muitos 

outros. A princípio gostaria de dar seguimento aos meus estudos em busca de uma 

maior qualificação profissional, para que minha prática como pedagoga, se aperfeiçoe 

cada vez mais e que dê sentido à profissão que escolhi seguir. 

Quero colocar em prática todo o aprendizado que tive como aluna da Faculdade 

de Educação, exercendo minha profissão, seja em sala de aula, em grupo 

socioeducativo, ou em outros ambientes que permitam e demandem a minha atuação.  

Em curto prazo, investirei nos estudos para, a fim de conquistar uma vaga na 

secretaria de Educação e atuar em sala de aula, colocando em prática a bagagem de 

conhecimentos que adquiri durante minha vida acadêmica.  

Paralelamente, quero me dedicar ao meu aperfeiçoamento profissional e a minha 

formação continuada, possivelmente farei algum curso de especialização, ainda que não 

tenha certeza de qual área pretendo seguir. 

Pretendo ingressar em um mestrado na área da Educação, e seguir com os 

estudos sobre a Socioeducação, e futuramente auxiliar aos pedagogos em formação a 

conhecer essa outra área como possibilidade de atuação. Amo a Pedagogia, e acredito 

no potencial do meu trabalho. Sinto-me realizada com todo conhecimento que adquiri 

na universidade. 

Meus docentes me fizeram admirar ainda mais o trabalho realizado por eles, e 

por isso, em longo prazo, quero investir em minha formação qualificada, para que um 

dia, assim como eles, eu possa me tornar professora da Universidade de Brasília. 

Independente de onde eu esteja atuando, quero colaborar para a valorização da 

Educação, Pedagogia, e do Pedagogo; e dar retorno à sociedade, do muito que em mim 

foi investido. 

“Queira 
Basta ser sincero e desejar profundo 

Você será capaz de sacudir o mundo, vai 
Tente outra vez...” 

Raul Seixas  
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