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RESUMO 

 

Um dos psicodramas públicos gratuitos encontrados na cidade de São Paulo se 

localiza no Centro Cultural São Paulo (CCSP), na capital metropolitana. É gratuito e abrange 

um grande público, pois recebe pessoas de diferentes lugares, de toda cidade e de outros 

estados. Conta com a presença de pessoas de diversas classes econômicas, sociais e culturais. 

O objetivo deste trabalho é elencar os diferentes temas que apareceram nas sessões abertas de 

psicodrama no CCSP, de modo a correlaciona-los a recorrência desses temas com os 

acontecimentos da época e que estiveram presentes na mídia.  

Para isso, partimos dos relatos das sessões de psicodrama ocorridos aos sábados no 

CCSP, disponíveis no site da Federação Brasileira de Psicodrama (FEBRAP) e, em conjunto, 

elencamos as manchetes encontradas nos jornais: O Estado de São Paulo e Folha de São 

Paulo, buscando uma correlação com o tema das sessões, nos anos de 2015, 2016 e 2017. 

Estes jornais foram eleitos por serem os mais importantes da cidade. 

Nossa questão é o quanto o trabalho das sessões públicas de psicodrama favorece ou 

não a construção de uma cidadania e se o psicodrama é um espaço para discussões sociais. 

Notamos que não houve correlação entre as manchetes e os temas dramatizados, mas ainda 

assim o CCSP é um espaço que contribui para a construção da cidadania e que discute 

questões sociais. 

 

Palavras chave: psicodrama público, sociodrama, mídia, cidadania. 
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Parte I - RELATÓRIO DE ATIVIDADES  

 

Adriana 

I – A sistemática adotada pelo professor na orientação  

Após finalizar minha primeira pesquisa de iniciação científica com a orientadora 

Ivelise Fortim sobre o tema “A imagem da mulher no jogo “Grand Theft Auto (GTA-V)”: 

percepções de homens e mulheres homossexuais” eu tive o interesse em fazer outra pesquisa 

em Psicodrama. Essa ideia veio a partir de eu ter tido a disciplina de Psicodrama ao longo do 

meu curso e ter me identificado muito com a teoria do autor Jacob Levy Moreno. 

Quando foram disponibilizados os professores que haviam aberto vagas para iniciação 

científica, a professora Marcia Almeida Batista estava entre eles com uma proposta de 

pesquisa em Psicodrama. Comuniquei-me com a orientadora através de e-mails e demonstrei 

meu interesse para participar.  

Desde o princípio a professora foi muito solícita e disposta a marcar uma reunião para 

conversarmos. Na reunião ela abordou um tema que outras orientadas já haviam iniciado que 

relacionava o Psicodrama como um espaço para discussões sociais. Eu demonstrei interesse 

pelo tema e ela me disse que já havia mais uma aluna, Moira Valvassori, que já iria fazer a 

pesquisa, então, ela seria parte do meu grupo na iniciação científica. 

  A partir disso, eu e a Moira começamos a escrever o projeto e nos encontrávamos 

com a orientadora em reuniões quinzenais. Pensamos junto com ela em utilizar os relatos 

ocorridos no CCSP (Centro Cultural de São Paulo) para poder comparar os temas das sessões 

com as manchetes de jornal da mesma época, e verificar se os assuntos das manchetes 

apareceriam durante as sessões do CCSP. Finalizamos o projeto enviamos para a orientadora 

que, por sua vez, enviou para que pudesse ser aprovado. 

  Após a aprovação, começamos a fazer pesquisas bibliográficas para que pudéssemos 

sustentar as nossas ideias para o método. Buscamos autores, além do Moreno, que pudessem 

reafirmar sobre conceitos do Psicodrama e Sociodrama e contassem sobre a história da 

metodologia moreniana no Brasil e em São Paulo. Como também, discutimos em várias 

reuniões sobre como poderíamos elaborar o método de maneira que poderíamos comparar os 

temas das sessões com as notícias. Para isso nos comunicamos com a professora Beltrina que 

nos deu uma perspectiva do Jornalismo a respeito das manchetes de jornal.  

 Buscamos pelos relatos do CCSP, pois estes são sempre pedidos pelos 

psicodramatistas coordenadores aos diretores das sessões e publicados no site da FEBRAP 

(Federação Brasileira de Psicodrama). Após conseguidos grande parte dos relatos dos anos de 
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2015, 2016 e 2017, organizamos os temas das sessões em tabelas para classifica-los e 

posteriormente correlacionar com as manchetes. 

 O primeiro semestre de 2018 foi dedicado a elaborarmos melhor o método e 

iniciarmos a análise dos temas dramatizados e das manchetes. Primeiramente, decidimos que 

somente iríamos nos dedicar as sessões sociodramáticas e os relatos que explicitavam isso de 

maneira clara em sua descrição. Sendo assim deixamos de lado os relatos que traziam sessões 

psicodramáticas, teorizações e jogos sociodramáticos. A ideia foi se aproximar mais de 

questões sociais para que tentássemos encontrar correlações com as manchetes dos jornais 

selecionados.  

 Após isso, organizamos os dados temporalmente em tabelas para que as informações 

ficassem mais facilmente analisáveis. As tabelas nos deixaram claro como as manchetes se 

distanciavam dos temas dramatizados e a partir disso elaboramos nossa análise levando em 

conta a teoria moreniana e autores que discorrem sobre como as manchetes de jornal são 

feitas.  

II - Objetivos alcançados, dificuldades encontradas e estratégias usadas para superá-las 

  Os objetivos alcançados foram poder ter novamente a experiência de entrar em 

contato com pesquisa e poder fazer novamente um levantamento bibliográfico. Com outros 

conhecimentos, me permitiu amadurecer de uma pesquisa para outra e poder fazer um 

relatório que considero melhor. Além disso, foi muito importante para eu entrar em contato 

com autores do Psicodrama e do Sociodrama do Brasil. Pude me aproximar de uma vertente 

da Psicologia na qual eu me identifico e passei a me identificar ainda mais após o início desta 

iniciação científica. 

 Assim como na outra pesquisa que realizei a maior dificuldade encontrada é lidar com 

o tempo, pois a graduação exige muita dedicação e esforço, pelo grande número de matérias. 

Isso fez com que pudesse me dedicar mais nas férias, pois não havia as cobranças das 

disciplinas durante o ano letivo. A orientadora sempre foi muito compreensiva quanto a isso e 

nos apoiou bastante quanto ao nosso limite de tempo, criando horários que pudessem 

acomodar as necessidades do grupo. Além disso, tive a sorte e o prazer de contar com uma 

parceira que me ajudou muito e se dedicou muito para a pesquisa. 

 Tive que me aproximar de textos acadêmicos dentro da área do Jornalismo para poder 

entender sobre como as manchetes são elaboradas e os interesses de cada jornal por detrás 

delas. Isso me proporcionou uma visão mais crítica a respeito dos veículos de comunicação e 

como é difícil vermos questões sociais que as pessoas sentem a necessidade de explorar nos 

jornais de grande circulação. 
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III - Eventuais alterações feitas sobre o trabalho original e respectivas justificativas 

 No momento a única alteração feita foi a possibilidade de utilizar os relatos do ano de 

2017, além dos anos de 2015 e 2016, isto porque apesar de ser uma exigência para aos 

diretores convidados a entrega de um relato nem todos cumprem com isto. Além disso, o site 

da FEBRAP esteve fora do ar para reformulações. Sendo assim, abrimos a possibilidade de 

verificar os temas de outros anos para relacionar com as manchetes dos respectivos anos. 

Além disso, o grupo e a orientadora conversaram com a professora Beltrina Cortes, que é 

jornalista, para nos orientar sobre como utilizar as manchetes dos jornais. Ainda não está 

totalmente decidido como vamos utilizar. Por hora, decidimos que parte do jornal 

utilizaremos e quais jornais. 

 Para podermos organizar melhor os dados decidimos selecionar apenar os relatos que 

explicitavam claramente um Sociodrama. Além disso, decidimos usar também as manchetes 

do domingo no acervo olhando da Revista “sãopaulo” e do Caderno “Metrópole”, por 

acreditar que elas são uma síntese do que ocorreu ao longo da semana.  

IV - Atividades acadêmico-culturais relacionadas à pesquisa em andamento e principais 

efeitos na sua formação 

 Assim como na outra pesquisa que realizei com a orientadora Ivelise Fortim, a 

disciplina de Modelos I e Modelos II foi essencial para me ajudar a aprender como fazer um 

levantamento bibliográfico e a importância de fazer as citações e referências de forma correta. 

Além disso, a própria experiência de já ter feito uma iniciação científica me possibilitou ter 

mais facilidade em realizar essa. Consegui fazer a introdução de maneira mais sucinta, porém 

trazendo uma série de conceitos importantes para a realização desta. Além, de poder pensar 

em alternativas para o método de maneira mais eficiente e ágil, por já ter tido uma experiência 

com pesquisa.  

 No primeiro semestre de 2018 cursei a disciplina de Projeto de Pesquisa (Pré-TCC) 

que também me ajudou a pensar sobre a organização de um projeto de pesquisa e elaborar 

melhor este relatório. 
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Moira 

I. A sistemática adotada pelo professor na orientação 

No fim do segundo ano de Psicologia da PUC-SP comecei a desenvolver o 

interesse   em fazer um projeto de pesquisa, uma Iniciação Científica. Ao checar uma lista de 

disponibilidade de professores orientadores dispostos a realizar um projeto, pude verificar que 

havia um tema relacionado a abordagem do Psicodrama, com a professora Marcia Almeida 

Batista.  

Os primeiros contatos entre orientadora e aluna se realizaram através de E-mail e 

encontros na própria universidade. A professora me contou que já havia desenvolvido outras 

pesquisas e que acerca delas havia referências ao uso do espaço do Centro Cultural São Paulo 

(CCSP) aos temas relacionados a Psicologia e a abordagem psicodramática. 

Em vista de nossas conversas, interessei-me pelos seus trabalhos, já realizados, e 

chegamos a um tema, o qual seria buscar uma: Análise das correlações entre os temas das 

sessões de psicodrama públicos do CCSP e suas manifestações da mídia. 

De certo modo, firmamos o contato para dar continuidade ao desenvolvimento de um 

projeto de Iniciação Científica. Neste momento, tomei conhecimento de que uma aluna da 

Psicologia também tinha interesse no tema a ser trabalhado, Adriana Stephanie, e passamos a 

trabalhar em conjunto nesta mesma pesquisa.  

 Durante o segundo semestre de 2017 iniciamos o projeto e fizemos o requerimento de 

subsídio de bolsas de Iniciação Científicas. Felizmente fomos aprovadas na seleção do 

Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica da PUC-SP (PIBIC-CEPE), algo que 

nos motivou ainda mais a dar sequência aos trabalhos e leituras. 

Passamos a fazer as orientações com, aproximadamente, seis meses de vigência após a 

pesquisa houve a realização de encontros quinzenais frente ao esclarecimento de dúvidas, 

além de conter a possibilidade de contato por telefone, troca de mensagens e permanência do 

uso de E-mail para o desenvolvimento e aprimoramento das atividades. 

 

II. Os objetivos alcançados, as dificuldades encontradas e estratégias usadas para 

superá-las 

Um dos objetivos alcançados esteve em poder ter a experiência de aprender a realizar 

um levantamento bibliográfico, consultar livros e artigos e construir a introdução de uma 

pesquisa. Assim como em entrar em contato com as normas científicas da ABNT e a 
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organizar citações e referências. Além disso, em poder entrar em contato com autores e temas 

relacionados à abordagem psicodramática, os quais me incentivaram a ampliar meus estudos e 

leituras, como também contribuíram na visão de uma atuação profissional da Psicologia ao 

longo de minha graduação. 

No que tange às dificuldades encontradas estiveram em orientar e organizar a pesquisa 

sob a linguagem científica composta por diretrizes e normas, e acerca desta posição, a 

estratégia utilizada esteve em aprimorar e me aproximar de uma maior quantidade de leituras 

acadêmicas: livros, artigos científicos e textos sugeridos pela orientadora, de modo a explorá-

los e ao esclarecer as dúvidas sob orientação. 

Outra dificuldade encontrada esteve em lidar com o tempo, uma vez que a graduação 

contém uma demanda de trabalho e dedicação, durante o andamento dos semestres, por conter 

uma grade horária de período integral. Portanto, procurei me atentar ao desenvolvimento da 

pesquisa em alguns horários durante a semana, nos fins de semana e nas férias, pois com este 

tempo de recesso, em especial, não há provas ou trabalhos a serem realizados. 

 

III. As eventuais alterações feitas sobre o trabalho original e respectivas justificativas 

aprimoramento das pesquisas e fontes 

As alterações realizadas foram feitas para melhor esclarecer as questões levantadas por 

nós, como no método, de modo a recolher os relatos para além dos anos de 2015 e 2016, mas 

também dos anos de 2017 de modo a aprofundar nossas pesquisas e ter uma maior quantidade 

de materiais a serem estudados. 

  

IV. As atividades acadêmico-culturais de que tenha participado, relacionadas com a 

pesquisa em andamento, como seminários, cursos, etc. e os principais efeitos na sua 

formação 

Participar ocasionalmente das sessões de psicodrama públicos realizadas no Centro 

Cultural São Paulo (CCSP) e de outros atos públicos realizados na cidade de São Paulo, como 

na instituição Daimon. 

Desta forma, sinto que pude me aproximar com maior propriedade em vista do 

funcionamento dos atos psicodramáticos e em poder ter maior familiaridade com os espaços 

destinados a esta atividade, caracterizando ambientes culturais e de estudo. 
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Considero tais experiências de grande importância para a minha formação, pois 

através delas tive a possibilidade de vivenciar tais espaços, ampliar reflexões e em elaborar 

novos questionamentos. Assim como, considerar, tais ambientes como locais de atuação do 

profissional, de Psicologia e em poder compartilhar a existência de tais lugares para colegas 

de formação e entre amigos de interesses semelhantes.  
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Parte II - RELATÓRIO CIENTÍFICO 

 

1. OBJETIVO 

O objetivo dessa pesquisa é observar se há correlações entre os temas dos atos 

psicodramáticos e um determinado momento da atualidade. Verificar quais temas 

dramatizados apareceram mais nas sessões e buscar correlações com as notícias dos jornais na 

mídia na mesma época.  

1.1 Justificativa 

Estimular a potencialidade dos integrantes de um grupo em nomear os próprios 

desejos, sensações e impressões sobre a realidade a qual pertence, além de realizar reflexões 

éticas, enquanto sujeito e cidadão (CESARINO, 2005). 

 

2. INTRODUÇÃO 

Essa pesquisa pretende elencar os diferentes temas trabalhados nas sessões abertas de 

psicodrama no CCSP, de modo a suscitar sua relevância, em empreender novos 

questionamentos acerca de sua realização e poder auxiliar no melhor entendimento da 

configuração de um ato psicodramático. Como também em auxiliar na visualização do 

trabalho de profissionais que desejam atuar na área e no envolvimento com uma grande 

quantidade de pessoas, grupos. 

A proposta da pesquisa é verificar se os temas mais frequentes dos atos 

psicodramáticos podem vir a se relacionar com um determinado momento da atualidade, a 

notícias da mídia. 

 

2.1 Conceitos clássicos de Psicodrama e Sociodrama Morenianos 

2.1.1 Breve histórico 

Para poder entender o significado dos conceitos clássicos Morenianos é importante 

entender a trajetória de Moreno na sua formação. No livro “Lições de Psicodrama” 

Gonçalves, Wolff e Almeida (1988) trazem sua história para poder trabalhar nos capítulos 

seguintes os seus conceitos de uma maneira didática. 

Jacob Levy Moreno (1889-1974) vem de origem judaica; sua família é proveniente da 

península Ibérica e radicou-se na Romênia na época da Inquisição. Aos 5 anos de idade, 

mudou-se com a sua família para Viena. Moreno teve a religião muito presente em sua vida 

até 1920, que foi uma parte importante para o seu interesse em espontaneidade. Isto porque, 



12 
 

junto com seus amigos, fundou a “Religião do Encontro” onde eles expressavam sua rebeldia 

diante dos costumes, e onde ele também fazia jogos de improviso nos Jardins de Viena. Em 

Viena, Moreno estudou Medicina e Filosofia (GONÇALVES, WOLFF, ALMEIDA, 1988). 

A autora Tânia Fator destaca como ele sempre demonstrou seu interesse e trabalhos 

com grupos discutindo temas sociais e usando o teatro como metodologia (FATOR, 2010). 

Um exemplo disso foi seu trabalho com as prostitutas vienenses, juntamente com um 

jornalista e um médico veneorologista, o que a partir disso ele passou a construir inúmeras 

técnicas grupais (GONÇALVES, WOLFF, ALMEIDA, 1988).  

Em 1921, fundou o "stegreiftheater" (teatro da espontaneidade) cujo objetivo era 

desenvolver a capacidade criadora e a espontaneidade do ser humano (FATOR, 2010). O 

Teatro Vienense da Espontaneidade foi a base para a suas ideias de Psicoterapia de Grupo e 

do Psicodrama (GONÇALVES, WOLFF, ALMEIDA, 1988).  

Sobre o Teatro da Espontaneidade, Moreno se preocupou com a construção de um 

palco que atendesse às necessidades do novo teatro (o teatro espontâneo), a primeira regra era 

de que todos os acontecimentos no palco deveriam ser claramente visíveis de todos os cantos 

da plateia. Consequentemente, ele optou por um palco redondo. Outra regra foi a do palco 

“aberto”, ele é aberto para todos os lados e não há cortinas e nem bastidores (MORENO, 

1973). 

A primeira sessão de psicodrama foi no dia 1º de abril de 1921, no Komödien Haus de 

Viena, onde Moreno apresentou-se sozinho. Havia uma cadeira de veludo vermelha e em 

cima dela uma coroa. Nesse psicodrama, Moreno questionava quem gostaria de assumir o 

poder, só que ninguém foi até a cadeira vermelha de veludo e assumiu o poder. O objetivo 

era, então, fazer uma crítica em relação a uma nova ordem num período de instabilidade 

política em toda Europa (GONÇALVES, WOLFF, ALMEIDA, 1988).  

Em 1923, passou a se dedicar a ação terapêutica da dramatização, fundando o teatro 

terapêutico. Mudou-se para os EUA, em 1925, onde criou a psicoterapia de grupo, a 

sociometria e o psicodrama público (FATOR, 2010). Em o “Teatro da Espontaneidade” 

Moreno define o teatro terapêutico dizendo que reviver um determinado sofrimento não o 

renova, mas sim, há uma libertação do mesmo. Sendo assim, a dor que uma pessoa viveu não 

é a mesma dor revivida no teatro terapêutico, nas palavras do autor: 

 

Pelos caminhos psicodramáticos, a pessoa fala, come, bebe, procria, dorme, acorda, 

escreve, luta, briga, ganha, perde, morre, tudo de novo, uma segunda vez. Mas a 

mesma dor não afeta o ator e o espectador como dor, o mesmo desejo não o afeta 
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como desejo, e o mesmo pensamento não o afeta como pensamento. É indolor, 

inconsciente, irracional e imortal. Toda figura viva se nega e se revolve por meio do 

psicodrama. A vida e o psicodrama se compensam mutuamente e prosseguem, rindo. 

É a forma final do teatro (MORENO, 1973, p.134). 

 

Nos EUA foi onde criou seu hospital psiquiátrico particular em Beacon, Nova York: 

“o hospital se tornou o centro do desenvolvimento e da formação em psicodrama, até seu 

fechamento em 1982” (HOLMES, 1991, p.27).  

Fator continua descrevendo sobre o histórico dele e cita que em 1934, ele publicou 

"Who shall survive?", que é sua obra mais importante. Ela foi reeditada em 1953 com o título 

"Fundamentos de la sociometria", em Buenos Aires (FATOR, 2010).  

Outra obra importante publicada foi “Psycodrama, Vol. 1” em 1946 que marcou a sua 

fase clínica, juntamente com o trabalho em seu pequeno hospital psiquiátrico, o Beacon Hill 

(FONSECA, 2012).  

Em 1942, fundou o Instituto Moreno de New York e a Sociedade Americana de 

Psicoterapia de Grupo e Psicodrama. A partir disso, houve uma expansão mundial de suas 

teorias, para as quais criou um projeto amplo chamado de “Projeto Socionômico” (FATOR, 

2010).  

Segundo Jonathan Moreno (2014) na apresentação da autobiografia de Moreno, escrita 

por ele, foi por volta da década de 50 que a sua reputação atingiu o seu ápice, principalmente 

com as teorias presentes em “Who shall survive?” que atraíram muita atenção de circulares 

civis e militares durante a guerra a Segunda Guerra Mundial. Jonathan acrescenta que na 

Europa o seu reconhecimento só veio quando envelheceu.  

2.1.2 Os conceitos clássicos morenianos de Psicodrama e Sociodrama 

 Após uma breve retomada histórica da trajetória de Moreno, apresentamos alguns 

conceitos importantes da teoria que irão permitir compreender a função social do Psicodrama 

e Sociodrama ao nosso trabalho. Antes de trazer os conceitos deve-se dizer que Moreno não 

era um pesquisador atento ao rigor do método científico, mas um consultor preocupado em 

apresentar soluções práticas (KNOBEL, 2004). 

 Como dito acima, a autora Tânia Fator (2010) afirma que na década de 40 houve uma 

expansão da teoria moreniana, pois foi o contexto ideal para a criação do “Projeto 

Socionômico”. Nesse momento havia uma grande instabilidade política e econômica devido a 

Segunda Guerra Mundial, um momento no qual as pessoas estavam fragilizadas e precisavam 

de espaço para discutir sobre tudo o que estava acontecendo.  
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Para entender o que é esse projeto é preciso primeiro apresentar o que é a Socionomia. 

A autora explica que primeiramente é preciso compreender o significado da palavra para 

depois entender seu conceito: “[...] é necessário desmembrá-la em "sócio" - derivado do latim 

"socius", cujo significado é companheiro: e, "nomia" - derivado do grego "nomus", que 

significa regra, lei, aquilo que regula” (FATOR, 2010, p.2). Portanto, é possível notar como a 

própria definição sugere um sistema teórico-prático: as leis do desenvolvimento social e das 

relações sociais.  

 Ela continua explicando dizendo que pretendia verificar como se dava a inter-relação 

entre indivíduo-grupo, e como essa relação se transformava ao longo do tempo na realidade e 

como ela é vivenciada por cada indivíduo presente no grupo. Para poder entender essa 

interrelação a Socionomia foi sistematizada em três partes: a sociometria, a sociodinâmica e a 

sociatria. É importante ressaltar que ela afirma que o investigador e a investigação são ativos, 

dinâmicos, que participam e se envolvem com o fenômeno a ser conhecido. 

 A Socionomia passa a fazer sentido a partir do momento em que se entende a 

concepção de homem moreniana. Segundo Gonçalves, Wolff, Almeida (1988) o homem 

moreniano: “é um indivíduo social, porque nasce em sociedade e necessita de outros para 

sobreviver, sendo apto para a convivência com os demais” (GONÇALVES, WOLFF, 

ALMEIDA, 1988, p.41). Toda a teoria moreniana se baseia no homem em relação aos outros, 

portanto a inter-relação entre indivíduo-grupo torna-se seu eixo fundamental e a partir disso se 

constrói a Socionomia (GONÇALVES, WOLFF, ALMEIDA, 1988). 

 A sociodinâmica, que é um dos ramos da Socionomia, diz respeito ao funcionamento 

do grupo. O método de estudo é o role-playing, que é dramatizar diversos papéis 

desenvolvendo um processo espontâneo e criativo. Os autores explicam que a sociodinâmica 

ajuda a aliviar medos e ansiedades para desenvolver novos papéis de forma criativa e 

espontânea, como por exemplo, o papel de mãe e pai, ou os papéis profissionais. 

(GONÇALVES, WOLFF, ALMEIDA, 1988). 

 Já a sociometria tem por objetivo medir as relações entre as pessoas e o método de 

estudo é o teste sociométrico, que tem a função de quantificar as relações estudadas 

(GONÇALVES, WOLFF, ALMEIDA, 1988). 

 Por fim, a sociatria, é definida como a terapêutica das relações sociais. Os métodos 

são: a Psicoterapia de Grupo, o Psicodrama e o Sociodrama. Moreno acreditava que através 

desse método era possível alcançar a cura do social, por isso a sociatria ficou conhecida como 

utopia moreniana (GONÇALVES, WOLFF, ALMEIDA, 1988). Fica claro o objetivo 

terapêutico da sociatria quando Moreno afirma em “Psicodrama” (1997) que ela é uma 
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“contraparte patológica dessa ciência (a sociometria), no tocante, a organização anormal de 

grupos, o diagnóstico ou prognóstico, a profilaxia e o controle do comportamento do grupo 

divergente” (MORENO, 1997, p.19). 

 A Psicoterapia de grupo já foi definida no subtítulo anterior, quando foi abordado a 

dedicação de Moreno ao teatro terapêutico, ao se mudar para os EUA. Agora se faz necessário 

abordar sobre o Psicodrama e o Sociodrama. 

 Segundo Moreno (1997): “Drama é uma transliteração do grego [...] que significa 

ação, ou uma coisa feita. Portanto o psicodrama pode ser definido como a ciência que explora 

a “verdade” por métodos dramáticos (MORENO, 1997, p. 17). 

 O Psicodrama é um método de Psicoterapia de grupo que se baseia em um modelo 

dramático e procedimentos teatrais (HOLMES, 1991, p.28). A estrutura da sessão do 

psicodrama é de: “o palco, o sujeito ou paciente, o diretor, o staff de assistentes terapêuticos 

ou egos auxiliares, e o público” (MORENO, 1997, p.18).  

O protagonista é o foco de uma dramatização, vai ser ele que vai explorar os seus 

problemas em uma determinada sessão. Nas palavras de Moreno (1997): “[...] É solicitado a 

ser ele mesmo no palco, a retratar o seu próprio mundo privado. É instituído para ser ele 

mesmo, não um ator. [...] Ele tem de atuar livremente à medida que as coisas lhe acodem à 

mente, é por isso que tem de lhe ser concedida liberdade de expressão, espontaneidade” 

(MORENO, 1997, p.18). 

Para Aguiar (1990) o protagonista atua no rompimento de seus limites não somente 

conscientes, mas pessoais e internos, como também em conter a expressão de forças 

anônimas, referentes ao grupo (AGUIAR, 1990, p. 19). Para ele, o protagonista se insere em 

um movimento duplo, a medida em que: “ao ir apropriando-se de sua história clareia a 

história coletiva da qual é porta-voz”. Aguiar (1990) caracteriza o protagonista como um 

“indivíduo-coletivo”. (AGUIAR, 1990, p.138).  

O autor também cita que o protagonista pode ser representado a partir de um exemplo 

proveniente de uma atuação de Moreno, sobre um paciente psicótico que se dizia Adolf 

Hitler, em tempos da Segunda Guerra Mundial. Aguiar (1990) interpretou que o protagonista 

não somente representou uma dinâmica familiar, mas também fez referência a cultura do 

século XX. O protagonista, neste exemplo, ilustra ao mesmo tempo o desejo do sujeito em 

conquistar o mundo, mas também, ao ser influenciado e inserir-se no século XX. 

O modo como o protagonista irá exercer seu papel se dá como “objeto da 

solidariedade coletiva”, pois “encarna e expressa os conflitos e contradições da comunidade”, 

como por exemplo: “um dos membros do grupo empresta o seu corpo, a sua memória, a sua 
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história pessoal, a sua privacidade, os seus sonhos, para o grupo como um todo (e não para 

cada um dos membros em particular) ” (AGUIAR, 1990, p. 148). 

Para o autor o protagonista recebe, em reposta do grupo “todas as virtualidades do co-

inconsciente para desvelar o seu drama único e permitir à coletividade a elucidação da trama 

comum.” (AGUIAR, 1990, p. 148). O que, segundo Aguiar (1990) fundamentará o 

sociodrama de Moreno, uma vez que o sujeito é o próprio grupo, e o protagonista emerge 

para: “centralizar a trama que vai ser representada e evidenciar, através das descobertas que 

vão sendo feitas em cena, o que se passa no nível coletivo.”.  (AGUIAR, 1990, p. 148). 

 Em outras palavras, o autor também considera que a origem do protagonista no 

Psicodrama, se dispõe como: 

 

Todos nós sabemos que a noção de protagonista já existia antes do vocabulário 

teatral, designando o personagem principal da peça. Sua origem remonta à tragédia 

grega e seu sentido etimológico é “primeiro combatente”. No contexto trágico o 

protagonista era, via de regra, um herói - portanto meio humano, meio divino - e sua 

ação estava toda centrada numa luta contra o destino. E na medida em que, na 

acepção grega, o destino designava a injunção dos desígnios divinos na vida 

humana, o protagonista era aquele que lutava para trazer o controle dessas forças 

para o âmbito humano (AGUIAR, 1990, p. 18). 

 

O que diz respeito a um ato psicodramático, na protagonização, Aguiar (1990) infere 

que as origens deste conceito são apresentados por Moreno, uma vez que o protagonista da 

ação dramática, trata-se do membro que: “transformava a ação e o discurso de um sujeito 

individual na condensação inconsciente dos desejos de uma coletividade” (AGUIAR, 1990, p. 

19), e está envolto sob “um emaranhado de forças coletivas a despossuir a ação própria do 

sujeito” (AGUIAR, 1990, p. 19). 

Em vista da escolha dos temas dos relatos do CCSP, relacionados as cenas 

dramatizadas, há temas mobilizam o grupo e com isto, representam a coletividade de cada 

membro do grupo, em outras palavras, a protagonização cênica é pertinente ao coletivo. 

É necessário citar que o protagonista traz a questão do tema protagônico, que por sua 

vez é o texto, roteiro, ou assunto construído e desenvolvido no ato psicodramático. O 

protagonista é responsável pelo seu encaminhamento e desfecho. Para Almeida (1999): “O 

tema protagônico tem suas premissas no contexto social, delineia-se no contexto grupal, e 

desenvolve-se e define-se no contexto dramático” (ALMEIDA, 1999, p.90). O tema 
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protagônico surge concomitantemente com o protagonista, a depender das personagens 

surgidas no contexto dramático. 

O diretor dirige e facilita toda a dramatização, é considerado “o terapeuta” por conta 

de sua função e recebe ajuda do protagonista (HOLMES, 1991). Moreno (1997) aborda sobre 

a importância e as funções do diretor:  

 

Ele (o diretor) tem três funções: produtor, terapeuta e analista. Como produtor, tem 

de estar alerta para converter toda e qualquer pista que o sujeito ofereça em ação 

dramática, para conjugar a linha de produção com a linha vital do sujeito e nunca 

deixar que a produção perca contato com o público. Como terapeuta, atacar e chocar 

o sujeito é, por vezes, tão permissível quanto rir e trocar chistes com ele; às vezes 

poderá se tornar passivo e indireto, e a sessão, para todos os fins práticos, ser 

dirigida pelo paciente. Enfim, como analista, poderá complementar a sua própria 

interpretação mediante respostas provenientes de informantes no público, marido, 

pai, filhos, amigos ou vizinhos (MORENO, 1997, p.19). 

 

 Os egos auxiliares (co-terapeutas) são membros do grupo que desempenham papéis 

significativos na vida do protagonista, auxiliando a dramatização, e, portanto, tornando 

possível reviver aquilo que o protagonista quer trazer (HOLMES, 1991). Sendo assim, por ele 

ajudar o diretor a exercer uma função terapêutica, Moreno (1997) diz que os egos auxiliares 

são extensões do diretor e por ajudar a retratar uma determinada situação do protagonista são 

também extensões do paciente. Para Moreno (1997), há três funções para os egos: “a função 

do ator, retratando papéis requeridos pelo mundo do paciente; a função do agente terapêutico, 

guiando o sujeito: e a função do investigador social” (MORENO, 1997, p.18). 

 A plateia é formada pelos outros membros do grupo que não estão diretamente ligados 

a dramatização, no entanto participam ativamente e positivamente no processo e podem trazer 

benefícios para a representação (HOLMES, 1991). Segundo Moreno (1997), há duas funções 

da plateia:  

 

[...] Pode servir para ajudar o paciente ou, sendo ele próprio ajudado pelo sujeito no 

palco, converte-se então em paciente [...]. Quando o público é ajudado pelo sujeito, 

assim se tornando o próprio sujeito, a situação inverte-se. O público vê-se a si 

mesmo, isto é, um dos seus síndromes coletivos é retratado no palco (MORENO, 

1997, p.19) 
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 Por fim, o palco, que segundo Holmes (1991) é um espaço em que possa haver uma 

movimentação física, no entanto em Beacon, cidade dos EUA, ele construiu uma estrutura 

teatral mais complexa que possui diferentes níveis. Moreno (1997) explica que: “ele (o palco) 

proporciona ao paciente um espaço vivencial que é flexível e multidimensional ao máximo” 

(MORENO, 1997, p.17). 

 A cena, portanto, é formada a partir de todas essas estruturas e é representativo da 

construção de uma história.  

 Massaro (1996, p.13) apresenta que a cena se dispõe como “a essência metodológica 

do psicodrama”, sendo um “(...) local de transformação (…) instrumento de ação comunitária, 

ajudando a conscientizar e mobilizar pessoas.” (MASSARO, 1996, p.14). A cena é dada como 

base metodológica para o psicodrama. 

A montagem da cena pode vir a agir como possibilidade de transformação, de 

mudança em aspecto terapêutico. Para isto, Massaro (1996) corresponde que há dois 

movimentos, o primeiro deles de que a cena perpassa por uma continuidade, ou seja, a cena 

enquanto um momento entre a imaginação e a realidade, onde há um entrelaçamento entre a 

fantasia e aos fatos concretos, pertinentes a realidade; e o segundo momento trata-se da 

demanda do Drama, em que diante do surgimento das dramatizações, Massaro (1996) diz 

referir-se a um encontro, em outras palavras, um confronto consigo mesmo. 

Para o autor a cena se trata de uma “imitação do real no imaginário e ao exteriorizar 

seu objeto delirante, a cena serve de caminho, de passagem, entre dois universos distintos”, o 

que Massaro (1996, p.17) diz conter certas aproximações com um ato de loucura, uma vez 

que traz à tona um “eu alienado”, e ao mesmo tempo, se assemelha a um ato de cura 

(MASSARO, 1996). 

Massaro (1996) vê a cena como condutora do contato entre a imaginação e a realidade, 

de modo que configura nos seres uma espécie de denúncia a si próprio, pois perturba a 

alienação e atua como um agente de reorganização, promotor de transformações. Ou seja, a 

cena revela a contradição existente em nós mesmos (MASSARO, 1996). 

Ao pensar a cena e a manifestação do corpo, Massaro (1996) diz que no em vista do 

psicodrama o corpo é dado como veículo para a espontaneidade, ou seja: “É no corpo que a 

espontaneidade se realiza, se expressa”, (MASSARO, 1996, p. 20). Para o autor, durante a 

ação dramática -pertinente ao encontro- os conteúdos elaborados na realidade concreta 

ganham maior proximidade com a consciência, e neste momento, podem ser transformados. 
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Como diz também que tais conteúdos estão carregados de intersubjetividade e sob grande 

influência do co-inconsciente. Nesse sentido a cena psicodramática, é “um ganho de 

subjetividades” (MASSARO, 1996, p. 23). 

Massaro (1996) diz também que o corpo serve de abertura entre os níveis: virtual e 

real. Pois se localiza no corpo a possibilidade de se transformar ideias e pensamentos em 

coisas, em dado concreto. Afirma também que através do corpo permite-se o contato com os 

desejos, fantasias, sonhos, percepções, sensações e até mesmo com um confronto com o real 

(MASSARO, 1996). Em outras palavras, Massaro (2014, p.12) diz que há “(...) um 

envolvimento que simula o real, capaz de criar intensas emoções, como se a situação estivesse 

sendo vivida ali, é o corpo que permite o fluxo desse imaginário, transformando ideias em 

coisas. Nessa explicitação de desejos, sonhos e fantasias, a cena permite o contraponto com o 

real”. Colocando em evidência que em cena há movimentos diferentes: ora com o plano 

imaginário ora com o plano concreto.  

A cena aqui é carregada de espontaneidade e desta forma “o corpo fundamenta a cena” 

(MASSARO, 1996, p.35). 

O autor diz ainda que a cena se trata de uma ferramenta de criação de subjetividades, 

ou seja, aquilo que se relaciona a uma cena associa-se a formação da subjetividade, além de 

relacionar à cena psicodramática com o conceito de papéis, diante da ideia que os sujeitos 

contêm vários papéis. Com esta composição da cena refere-se à constituição de sujeitos, 

conferindo-o multiplicidades e possibilidades. 

Massaro (2014) apresenta que em cena há duas entradas para o contato da fantasia 

com o real, sendo elas, através da: resolução de conflitos e subjetivação. 

Diante da resolução de conflitos, é apresentado que “Está presente a dualidade 

consciente/inconsciente; há um uso muscular do corpo; busca-se desarmar a doença e 

reorganizar as defesas; toma-se a saúde como resolução de conflitos (...)” (MASSARO, 2014, 

p. 16). 

Frente a subjetivação, há a enunciação de diversas influências, em que Massaro (2014) 

atribui importância a estruturação linguística, em que a ideia de estar em contato com o 

psiquismo indiferenciado, de um ser diferente a si próprio em cena, surte a formação de 

defesas psíquicas do sujeito. O que o autor compreende que na subjetivação, os conteúdos 

psíquicos que nos motivam se dá na raiz do desejo, a partir de algo que nos falta. 

Massaro (2014, p. 18) diz também, e com referência ao autor Deleuze, apresenta que a 

subjetivação se forma a partir da “família, da educação, da religião (...) cinema, a televisão”, o 

que o autor diz que a subjetividade se dá no encontro, ou seja, no encontro consigo mesmo em 
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cena e através dela podemos ver a nós mesmos. Para o autor a ideia de experimentar em cena 

a nós mesmos, reverbera a presença de diversas facetas existenciais em nós mesmos 

(MASSARO, 2014). 

Massaro (2014) compreende que para ambos os caminhos que atravessam a cena -para 

ambas as entradas- se diz que “ambos se cruzam no reconhecimento do desejo” (MASSARO, 

2014, p. 21).  

Acerca da constituição da cena, Massaro (2014, p. 69) apresenta que se trata de “uma 

unidade dramática baseada na continuidade espaçotemporal”. Unidade que é possível dar 

expressão à imaginação, de modo a exteriorizá-la. Para o autor, a cena é composta por 

diversos fatores, sendo eles: espaço, tempo e a presença do grupo, dos terapeutas, 

protagonistas e egos-auxiliares. 

Ao que diz respeito ao espaço, Massaro considera que a realização de psicodramas em 

espaços públicos contém uma significação maior quando em comparativo a atuação dramática 

em si, ou seja, se atribui uma grande validade, pois remete a transformação das subjetividades 

em âmbito coletivo. Afirmativa que se relaciona com a proposta de criação do psicodrama 

público do Centro Cultural São Paulo (CCSP), local onde se incentiva a promoção da 

subjetividade dos indivíduos. 

Ao que se refere ao tempo, trata-se da existência de uma duplicidade, ou seja, quanto 

ao tempo de duração de uma cena, pertinente ao contexto concreto; e com o “tempo do 

conteúdo da cena” (MASSARO, 2014, p.75). Para o autor, se conhece que o tempo da história 

de uma cena, vivida e experienciada no passado, pode vir a não equivaler com o tempo de 

duração da cena, disposto na sessão, ou seja, do encontro psicodramático. 

Para o autor, a participação em cena dos sujeitos se vincula a aderência à própria 

intimidade, instância que se relaciona a “situação-psicodrama” (MASSARO, 2014, p.79). E 

acerca desta intimidade, propõe-se que as pessoas, membros de dentro do grupo, possam optar 

por novas formas de viver e que fazem parte de algo que é ao mesmo tempo coletivo e 

individual, ou seja, pertinente ao grupo (MASSARO, 2014).  

A respeito da “situação-psicodrama” como sendo o momento mais forte na cena 

psicodramática, vem a envolver a intimidade, elemento de grande relevância no trabalho com 

grupos, pois os sujeitos podem vir a conhecer a si próprios, em se deparar com desafios, 

dificuldades e medos. E ao mesmo tempo envolve a presença de outros sentimentos, como: 

alegrias e prazeres. 

Em suma, para Oliveira (2013) a cena psicodramática, constitui: 

  



21 
 

[...] A cena psicodramática possibilita um desmascaramento social, como se fosse 

um momento iluminado decorrente do contato do indivíduo com sua máscara inicial. 

Esse desmascaramento é o instante privilegiado em que ele se vê e se compreende 

melhor em toda sua plenitude (OLIVEIRA, 2013). 

 

O que se refere às máscaras presentes nos sujeitos, nos apresenta que há diferentes 

facetas que o ser humano contém e que pode vir a utilizá-las, ao seu modo, como papéis 

sociais (OLIVEIRA, 2013).  

Sobre a composição da cena Aguiar (1998), diz que nela cena é representado a 

construção de uma história. Na qual se parte de um contexto onde se encontra um grau de 

espontaneidade, sendo ilustrativo do envolvimento entre protagonista e diretor. Como o 

próprio autor corresponde, a cena se estabelece como aspecto norteador através do relato 

verbal, aos acontecimentos da vida do paciente/protagonista (AGUIAR, 1998). 

Para Aguiar (1998), em seu livro: “Teatro espontâneo e psicodrama”, a cena contém 

um caráter ficcional, mas que dispõe em si mesma uma demanda de vincular-se a realidade, o 

que possibilita no trabalho psicodramático a ocorrência de quaisquer tipos de cenas. 

 É importante ressaltar as etapas de uma sessão de Psicodrama clássico: aquecimento, 

dramatização e compartilhar (HOLMES, 1991). 

Holmes (1991) afirma que no aquecimento pretende-se estimular a espontaneidade e 

criatividade dos membros do grupo; facilitar as interações dentro do grupo através de técnicas 

que desenvolvam e encorajem essas interações; e ajudar os membros a identificar e focar em 

problemas que desejam trabalhar naquela sessão psicodramática. Cukier (2002) diz que os 

“métodos de aquecimento são utilizados para estimular o corpo a atitudes e atuações 

espontâneas [...]. O aquecimento do corpo tem um particular valor terapêutico [...] (CUKIER, 

2002, p.29 apud MORENO, 1974). 

Após o aquecimento, há a escolha do protagonista e/ou do tema, que pode ser definida 

pelo grupo ou o próprio diretor também pode escolher. É importante que o protagonista seja 

aprovado e tenha apoio do grupo, ademais, ele pode se sobressair de forma “natural” quando 

alguém parece querer trabalhar alguma questão emocional ou então após o aquecimento 

algumas pessoas se sentem confortáveis em serem protagonistas. 

Nesta etapa pode ser ativada por várias técnicas, entre elas: auto apresentação, 

solilóquio, projeção, interpolação de resistência, inversão de papéis, duplo ego, técnicas de 

espelho, mundo auxiliar, concretização e técnicas psiquímicas. Sendo que a função dessas 
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técnicas não é tornar os sujeitos atores, mas sim proporcionar uma maneira deles serem quem 

eles realmente são na sua profundidade (MORENO, 1997). 

Na etapa da dramatização o protagonista representa com ajuda do diretor aquelas 

questões que foram levantadas durante o aquecimento. É tudo espontâneo e criado com ajuda 

dos egos auxiliares e diretor (HOLMES, 1991). Holmes descreve brevemente como costuma 

ser a etapa de dramatização: 

  

O diretor e o protagonista planejam a cena inicial, e a montagem física é descrita e 

disposta no palco. Não se exigem suportes detalhados: televisões, mobília e paredes 

podem ser indicadas verbalmente ou substituídas por cadeiras e almofadas. 

Entretanto é essencial que o protagonista descreva o espaço físico com detalhes, um 

processo através do qual ele se tornará crescentemente sintonizado com as memórias 

e emoções associadas a esse espaço. O protagonista é encorajado a entrar em ação 

(falando com o verbo no tempo presente ao referir-se a eventos do passado). O 

diretor descobre os indivíduos essenciais na vida da pessoa para a encenação (por 

exemplo pais, irmãos e irmãs, patrões) e pede ao protagonista que selecione outros 

membros do grupo que possam representar esses egos auxiliares (HOLMES, 1991, 

p.30).  

 

Para Aguiar (1990) esta etapa se dá o “momento em que podemos ver a nós mesmos” 

e pela qual “surge imediatamente um palco sob nossos pés”. Algo que se mostra no palco não 

somente pelo aspecto físico e concreto, mas, em especial, por formar um “espaço simbólico”, 

disposto por uma ação, pela descoberta de ambiguidades e contradições em si próprio 

(AGUIAR, 1990, p. 138). 

Por fim, a última etapa é o compartilhamento, onde todas as pessoas do grupo são 

estimuladas a compartilhar seus pensamentos e sentimentos, assim como percepções e 

sensações semelhantes e identificações com o protagonista. É no compartilhar que há a 

possibilidade do protagonista se sentir acolhido e compreendido por outros membros do grupo 

(HOLMES, 1991). 

O compartilhar é a última etapa da sessão de psicodrama e do sociodrama, é neste 

momento que se abre espaço para os membros do grupo, no contexto grupal, falarem sobre 

como experienciaram o que foi apresentado no contexto dramático, suas experiências 

individuais e sentimentos evocados (GONÇALVES, 1988). 

Para Gonçalves (1988) é também uma etapa em que “o diretor propicia que haja um 

desaquecimento do grupo e o retorno ao contexto social” (GONÇALVES, 1988, p. 50). Ele 
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acrescenta ainda que o compartilhar é como a catarse do grupo, uma vez que faz referências a 

comunicação, a manifestação de interesses, emoções vividas e sentimentos diante dos 

membros do grupo. Esta etapa, segundo os autores, é o momento em que sinaliza a 

mobilização do grupo diante da figura e drama do protagonista. 

Marra (2004) compreende que no compartilhar há a presença de comentários ou 

fechamento do que já foi exposto anteriormente e que os membros do grupo falam sobre: “(...) 

papéis ou cenas que cada um mobilizou e reatualizou em ressonância com o que aconteceu no 

cenário dramático” (MARRA, P. 56, 2004). 

Ressalta ainda Aguiar (1998) o compartilhamento trata-se da etapa em que há a 

integração tanto de um membro em relação a si mesmo, como também, diante da totalidade 

do grupo. Do mesmo modo que diz tratar-se do momento em que se incentiva as correlações 

do vivido com a vida pessoal e coletiva, além da exposição de reflexões políticas, filosóficas e 

sociais. O autor complementa dizendo que no compartilhar “se manifesta a realidade do grupo 

diante da dinâmica co-inconsciente” (AGUIAR, p. 85, 1998). 

Monteiro (2006) acerca do compartilhamento, concorda com os autores apresentados 

anteriormente, afirmando que se trata da etapa em que se preza pelo cuidado de não impor 

conhecimentos e interpretações acerca do experienciado às falas dos membros do grupo. 

O Sociodrama é definido por Moreno, como: “um método de ação profunda que 

investiga e trata as relações intergrupais e as ideologias coletivas, lidando com identidades 

sociais e visando a catarse coletiva, comunitária” (MORENO, 1975, p. 411). 

Baptista (2003), a partir desta definição de Moreno, diferencia o Sociodrama do 

Psicodrama. Para ela o Psicodrama trata de questões individuais e o Sociodrama foca em 

alguma questão que seja referente às relações grupais. 

O Sociodrama funciona como um tipo especial de terapia onde o protagonista é o 

grupo e as pessoas têm um objetivo em comum, uma determinada tarefa (GONÇALVES, 

WOLFF, ALMEIDA, 1988). Apesar de haver essa divisão clássica entre Sociodrama e 

Psicodrama, na prática, o trabalho de Moreno é normalmente referido de maneira 

generalizada como “Psicodrama” (GONÇALVES, WOLFF, ALMEIDA, 1988). 

Ao que confere a sociometria (CUKIER, 2002, p. 52), Aguiar (1990) diz que se trata 

de uma proposta pertinente ao coletivo, do grupo, permitindo o surgimento de vários fatores 

comportamentais, como: “(...) o agir solidário, às transferencialidades que condicionam os 

desencontros, às múltiplas possibilidades do co-inconsciente (...), aos fenômenos-chave como 

o protagonismo, o bode expiatório, a liderança, as oposições ativas e passivas, a cumplicidade 

(...)” (AGUIAR, 2010, p. 150). 
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Já Moreno (1994) afirma que: 

 

Se observarmos o universo, vemos a vida de seus organismos interligada, em estado 

de interdependência (...) podemos notar dois aspectos desta interdependência: uma 

estrutura horizontal ou geográfica e uma estrutura vertical (...) em toda a natureza 

encontramos linhas verticais de estrutura, vemos sempre as formas mais evoluídas 

ligando-se às menos evoluídas, vemos uma parte expressar-se através da outra e 

servir-se de outra para a realização de objetivo comum. (MORENO, 1994, p. 91). 

 

Nas verticais: trata-se da composição dos indivíduos, dotados de habilidades distintas, 

ou seja, a capacidade mental e a idade cronológica. E as horizontais: se considera ao 

intercâmbio de emoções e outros valores sociais, referindo-se à interdependência entre as 

pessoas (MORENO, 1994). Na horizontalidade e na verticalidade demonstram uma conexão, 

uma comunicação entre os membros do grupo, de modo que:  

  

Parece que a saúde mental do indivíduo depende de uma mistura feliz destes 

elementos e não da predominância absoluta de determinado fator em detrimento de 

outro (...) as duas direções desta estrutura - vertical e horizontal - também podem ser 

observadas em grupos sociais [...] (MORENO, 1994, p. 92). 

 

Concepções que nos mostram a possibilidade de identificar os temas presentes nas 

sessões abertas de psicodrama público e, mais profundamente, direcionar o olhar as 

dramatizações como um produto das estruturas verticais e horizontais, nos grupos sociais, aos 

que ocorrem no Centro Cultural São Paulo (CCSP). 

Tais determinações (horizontais e verticais) não encerram os estudos sobre a 

organização presente em um grupo, trata-se apenas de uma divisão com a noção de algo que 

pode vir a ser mais complexo e distinto (MORENO, 1994). 

 

2.2 Outros conceitos importantes da teoria moreniana 

Fator (2010) explica o conceito de espontaneidade dizendo: “A espontaneidade para 

Moreno é um fenômeno primário e positivo, ou seja, não é derivado de nenhum outro 

impulso. A espontaneidade é definida como: a resposta do indivíduo a uma nova situação, ou 

uma nova resposta a uma situação antiga, de modo adequado” (FATOR, 2010, p.2). O uso do 

termo “adequado” se refere a integrar uma nova situação, percebendo ela no aqui-agora e a si 

mesmo, transformando seus aspectos insatisfatórios (VIEIRA, 1992 apud FATOR, 2010, p.2). 
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A espontaneidade é a capacidade de responder de forma adequada a novas situações, 

ou adquirir novas condutas a condições antigas. Mas é necessário levar em conta que o 

homem está inserido dentro de uma cultura, e esta, por sua vez, regula o indivíduo definindo 

determinadas formas de ser e pensar arriscando esta capacidade espontânea e criativa do ser 

humano. Por isso, é importante que a espontaneidade deva ser exercitada fazendo com que o 

indivíduo não se enrijeça a partir de determinados acontecimentos, mas pense em diferentes 

alternativas para as mais diferentes situações da vida (VEIGA, 2009). 

         O conceito de espontaneidade é indissociável do conceito de criatividade, pois para 

agir em uma determinada situação é preciso criar, elaborar algo novo. A espontaneidade 

permite que a criatividade se manifeste e se liberte (GONÇALVES, WOLFF, ALMEIDA, 

1988). Eugenio Garrido Martín (1996) define que a espontaneidade é uma energia que se 

conserva e se transforma, e que quando há um excesso de espontaneidade, como qualquer 

outra energia é possível acumular este excesso para que seja usada quando necessário 

(MARTÍN, 1996). 

No momento da dramatização no qual o real e o imaginário se fundem para a 

composição da cena permite-se que se crie situações e, então, é trabalhado a invenção e 

criatividade.  

Quanto aos conceitos de coconsciente e coinconsciente, Moreno escreveu pouco sobre 

o tema:  

 

Os estados coconscientes/coinconscientes são por definição aqueles estados que os 

parceiros experimentaram e produziram em conjunto e que podem assim ser 

experimentados, reproduzidos ou revividos conjuntamente. Um estado 

coconsciente/coinconsciente não é propriedade de um indivíduo apenas. Sempre é 

uma propriedade comum que só pode ser reproduzida por esforços combinados. 

(MORENO, 1946/1994 p. VII in KNOBEL, 2011, p.142) 

 

A partir do que Moreno diz é possível compreender que o coconsciente/coinconsciente 

moreniano não se restringe somente ao espaço psíquico individual, pois pertence 

simultaneamente às várias pessoas que os criam. Segundo Knobel (2011): “podem ser 

revividos e atuados por elas, mas também na relação com outros indivíduos que possam se 

vincular naturalmente a esses conjuntos de sentimentos, sensações e crenças” (KNOBEL, 

2011, p.143).  
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Essa dimensão relacional Moreno chamou de interpsique, ou seja: “uma rede de 

sentidos interligados, modos específicos de ser e de se relacionar, originários de duas ou mais 

pessoas, acessíveis ou não à consciência” (KNOBEL, 2011, p.143). 

É importante notar também o uso da palavra estado pelo autor. Isso denota que por 

serem estados, são um conjunto de características móveis que se organizam parte 

intencionalmente e parte por acaso. 

Nas relações é necessário que haja uma complementariedade funcional entre os 

estados coinconscientes dos diferentes participantes do vínculo. Sendo assim, dentro de um 

determinado grupo, todos contribuem para que perigos, medos, segredos, vergonhas, oriundos 

do passado, mantenham-se imperceptíveis na relação. Knobel (2011) afirma que um dos 

espaços privilegiados para o aparecimento dos estados coconscientes/coinconscientes são os 

grandes grupos, “principalmente os grupos processuais, que se reúnem vários dias, durante os 

congressos de especialistas em grupos” (KNOBEL, 2011, p.148). 

 

2.3 Psicodrama e sociedade 

2.3.1 Psicodrama como espaço para trabalhar as questões sociais 

Moreno dedicou-se a mostrar as vantagens da terapia em grupo em relação ao 

processo terapêutico individual, visto que esse último tinha um ambiente mais “isolado” do 

que estava por acontecer no mundo do que a terapia em grupo (KNOBEL, 2004). Sabendo 

disso, neste capítulo nos dedicaremos a pensar a respeito do Psicodrama como espaço para 

elaborações sociais, onde pode-se discutir sobre temas contemporâneos e usar o espaço 

terapêutico como um espaço de transformação social. 

Segundo Moreno, no momento em que um grupo entra numa terapia a realidade 

social, ou seja, o contexto no qual cada um dos seus indivíduos pertence é introduzido. 

Consequentemente, ao trazer seus temas, conflitos, sofrimentos, os membros do grupo 

acabam por focar ora no indivíduo, ora no grupo (KNOBEL, 2004). Os temas individuais ou 

grupais têm sempre uma relação dialética. Anna Maria Knobel (2004) destaca como muitos 

autores acham importante essa troca de focos entre indivíduo e grupo no grupo terapêutico, 

um exemplo deles é Nery (2005) que afirma como uma das características específicas e 

principais do grupo em um processo terapêutico é o de poder fazer com que os participantes 

possam sair de um isolamento, percebendo que eles fazem parte de um grupo e que são seres 

sociais. Segundo Knobel ao citar Yalom: “Ele destaca a possibilidade do paciente perceber a 

universalidade de suas preocupações pessoais recebendo certo grau de informação acerca de 
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diferentes princípios da psicologia e da vida em geral, o que o ajudaria a desenvolver técnicas 

de socialização, melhorando suas habilidades sociais” (KNOBEL, 2004, p.224). 

 Há inúmeros estudos sobre questões sociais que usam o Sociodrama para investigarem 

temas sociais como método de pesquisa. Uma delas, por exemplo é o artigo “Compreendendo 

as relações de gênero por meio da vivência sociodramática” das autoras Conceição e Auad. A 

pesquisa tinha como objetivo “trazer à tona, por meio da ação, a afetividade que envolve a 

complexa interação entre papéis femininos e masculinos, e observar a manifestação dos 

aspectos culturais e conservados nesses papéis” (CONCEIÇÃO, AUAD, 2010, p.129). O 

sociodrama foi usado como método de pesquisa interventiva que “busca compreender os 

processos grupais e intervir em situações problema, por meio da ação/comunicação das 

pessoas” (CONCEIÇÃO, AUAD, 2010, p.129).  

As autoras citam na pesquisa inclusive, a importância do método sociodramático como 

uma pesquisa terapêutica em grupo, e que a partir dessa dinâmica os conflitos e temas são 

protagonizados, mesmo que indiretamente por todos. A participação de cada um vai depender 

do papel que cada pessoa exerce na comunidade (MORENO, 1975). 

Essa pesquisa foi feita em uma Universidade, com alunos de Psicologia. As autoras 

justificam o uso da técnica psicodramática na Universidade com a proposta de criar um 

espaço relaxado e livre, facilitando a capacidade dos jovens de poder atuar, e sem se sentirem 

apreendidos por métodos com avaliações mais formais. Segundo as autoras, o método 

sociodramático possibilita esse tipo de ambiente mesmo para pesquisas que trabalhem temas 

polêmicos e de questões sociais. (CONCEIÇÃO, AUAD, 2010, p.129).  

Esse espaço relaxado e livre que foi citada pelas autoras pode ser justificado pelo fato de que 

‘o jogo dramático permite “um mostrar-se-escondendo”, ou “falar-sem-dizer”, revelando 

aquilo que é difícil de ser exteriorizado’ (CASTANHO 1995 apud CONCEIÇÃO, AUAD, 

2010, p.142).  

Outro estudo importante que leva discussões sociais para o Sociodrama é “Sociodrama 

e política de cotas para negros: um método de intervenção psicológica em temas sociais” das 

autoras Maria da Penha Nery e Maria Inês Gandolfo Conceição (2005). Nesta pesquisa foi 

feito um Sociodrama com estudantes de Psicologia a respeito do sistema de cotas para negros 

na Universidade de Brasília. As autoras afirmam que “o artigo propõe o sociodrama como 

método sociátrico para a atuação do psicólogo frente a temas polêmicos, dentre eles, a política 

de cotas para negros nas universidades” (NERY, CONCEIÇÃO, 2005, p. 133). 

Neste estudo aparece a necessidade que a sociedade tem de recorrer a meios sociais e 

culturais para libertação ou para opressão do homem. A partir disso, as autoras explicam 
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como isso acontece trazendo uma série de referências e recursos interdisciplinares como a 

tragédia grega, a Antropologia, a Sociologia, a Psicanálise e a Psicologia num geral ao longo 

da história (NERY, CONCEIÇÃO, 2005).  

A partir de todos esses recursos de diversos campos do saber as autoras afirmam como 

todas essas disciplinas tinham por fim “oferecer subsídios teóricos para a construção e o 

aperfeiçoamento de técnicas e métodos socioterápicos” (NERY, CONCEIÇÃO, 2005, p. 135). 

O maior objetivo era o de que cada indivíduo dentro de um determinado contexto pudesse 

“atualizar seu potencial terapêutico em todos os campos sociais, seja no lar, na comunidade, 

nas instituições, na sociedade” (NERY, CONCEIÇÃO, 2005, p. 135).   

Para mostrar como é necessário que haja tais recursos no Brasil, elas trazem uma série 

de dados importantes sobre o cenário psicopolítico-social brasileiro:  

 

Em 1999, o Brasil apresentou um alto índice de desigualdade, medido pelo índice 

Gini. O relatório do IBGE afirma que a concentração da renda dos 10% mais ricos 

chegou a ser 60 vezes maior do que a dos 10% mais pobres, e só recuou para 47 

vezes no fim dos anos 90. O índice de desemprego é dos maiores do mundo. 

(NERY, CONCEIÇÃO, 2005, p. 135). 

 

Nery e Conceição (2005) mostram também que é importante a construção do 

conhecimento baseado na transformação social. Essa construção precisa ser fundamentado 

numa ação terapêutica que visa não só a renovação da alma humana mas também da 

coletividade. Sendo assim, torna-se essencial o aperfeiçoamento e desenvolvimento de 

intervenções grupais terapêuticas e comunitária. Não só debates sociopolíticos, mas também 

outras iniciativas e formas de expressão que não se limitem somente a palavra e ao o discurso 

racional. Nessa perspectiva o Sociodrama surge como uma alternativa e um espaço possível 

para discussão de temas sociais (NERY, CONCEIÇÃO, 2005). 

Por fim, as autoras abordam sobre a importância de se usar o método sociodramático 

nas instituições e na oportunidade de se buscar o bem estar social através do grupo 

terapêutico: 

 

O sociodrama nas instituições e na comunidade fomenta práticas de convívio e de 

poder libertadoras do homem oprimido ou marginalizado. Trata-se de criar 

oportunidade para o indivíduo e para o grupo se encararem frente a frente, se 

expressarem e viverem seus conflitos na busca do bem estar social. A inversão de 

papéis – técnica sociátrica fundamental – favorece o resgate da ética humana, pois é 
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um convite a se colocar na pele do outro: pele do corpo e da alma, com todas as suas 

cores, seus sabores e dissabores (NERY, CONCEIÇÃO, 2005, p. 144). 

 

Outro exemplo interessante para ser citado é o artigo “Sociopsicodrama, juventude e 

inserção social” feito pela autora Maria Eunice Mazotta (2010). No estudo há algumas 

reflexões acerca de uma pesquisa desenvolvida por psicodramatistas com um grupo de jovens 

participantes do projeto de uma ONG, que tem por objetivo a preparação para a inserção 

desses jovens no mercado de trabalho. 

Os psicodramatistas que usam o método sociodramático justificaram o uso do 

sociodrama por conta de a possibilidade dos jovens tomarem consciência das suas realidades e 

fantasias. Sendo assim, eles puderam sair  de uma posição de “alienação, desinteresse, 

impotência, pressão, medo, para uma condição de protagonismo, agente de mudanças, 

aproximação, pertencimento, ator nos possíveis encaminhamentos da sua vida sociolaboral” 

(MAZOTTA, 2010, p.35).  

 A autora acrescenta ainda que o teatro espontâneo foi um instrumento fundamental 

para o aprofundamento dos temas e da sociodinâmica grupal. E conclui dizendo que é 

possível afirmar que “o sociodrama constitui-se num instrumento que abre novas 

possibilidades para os jovens” (MAZOTTA, 2010, p.36). 

Nery afirma a importância da prática sociopsicoterapêutica para diminuição do 

preconceito, da discriminação e da exclusão, no caso, dos negros no País. Segundo ela os 

vários tipos de violência contra os negros demonstram que precisamos realizar diversos 

trabalhos para minimizá-los. Nery afirma também que há uma carência de ações 

psicossociodramáticas com esse objetivo. Isso porque o Psicodrama pode contribuir com suas 

práticas para uma sociedade não racista (NERY, 2005). Com isso temos como o tema racial 

pode e deve ser trabalhado no contexto sociodramático e como nesse espaço há possibilidade 

de transformação social. 

Por fim, podemos concluir que o Sociopsicodrama pode ser utilizado com o objetivo 

de trazer espaço para discussões sociais, bem como no treinamento do papel do cidadão na 

sociedade. Nesse tipo de espaço é possível discutir e experimentar os papéis individuais no 

grupo, na organização, nas instituições e na sociedade, de modo que cada pessoa tome 

consciência das possibilidades e possa construir e transformar conhecimentos 

(MÜHLEMBERG, 1999). 
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2.3.2 Jornal Vivo 

Após entender como o Sociodrama pode ser um espaço para discussões sociais 

apresentamos o Jornal Vivo, que traz a dramatização a partir de notícias publicadas em uma 

determinada época. 

Monteiro (1998) nos conta que o Teatro da Espontaneidade sofreu uma grande 

resistência pelo público e imprensa. Eles não confiavam que a criação era espontânea por 

estarem acostumados a peças ensaiadas, portanto acreditavam que o que estava sendo 

encenado já havia sido ensaiado anteriormente. Moreno então enfrentou o dilema de como 

fazer os críticos e o público acreditarem na sua técnica. Isso se agravou ainda mais quando o 

seus melhores atores do Teatro Espontâneo migraram para o teatro clássico (MONTEIRO, 

1998). 

Ele então teve a ideia de articular o Jornal e o Teatro: ele propunha que a dramatização 

acontecesse a partir de notícias de jornais que os presentes tinham em mãos e que escolhiam 

dramatizar na hora. As manchetes eram os estímulos para dramatização. Moreno queria 

contrastar sua técnica com as artes conservadoras (MONTEIRO, 1998). Segundo Castello 

(1993): “A leitura de jornais diários oferece-nos sugestões estimulantes no plano ideativo, 

emocional, podendo ser utilizadas na produção do Jornal Dramatizado” (ALMEIDA, 1993, 

p.36). Moreno (2012) descreve em “Teatro da Espontaneidade” sobre como o Jornal Vivo 

uma técnica ideal para a sua proposta de improvisação: 

A representação é improvisada não apenas no que se refere a personagens, mas 

também em forma e conteúdo. Durante nossa experimentação, procuramos descobrir 

formas de arte dramática que diferenciassem as peças do Teatro Impromptu do palco 

reprodutivo, não apenas do ponto de vista do ator, mas também do observador. Uma 

das formas que mais se ajustaram ao nosso ideal foi a representação de notícias 

diárias. Só o Impromptu é por natureza rápido a ponto de permitir a projeção de 

notícias no palco. Quando um dramaturgo escreve uma peça baseada em notícias, 

elas acabam perdendo o sentido de atualidade. Mas no Impromptu se dá o encontro 

entre dois polos, o momento na vida e o Momento dentro do criador (MORENO, 

2012, p. 119). 

O Jornal Vivo procura dar uma nova forma de trabalhar uma notícia veiculada pelos 

meios de comunicação. Segundo Romaña: “Para produzir o tecido dramático próprio do jornal 

vivo é ir compondo as cenas de acordo com a versão oficial da notícia e depois introduzir as 

mudanças que se fizerem necessárias até que ela adquira uma versão satisfatória, na opinião 

do grupo” (ROMANÃ, 1999, p.14). 
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O Jornal Vivo, segundo Moreno apud Romaña (1996) (et.al) (2005), diz que o Jornal 

Vivo, assim como jogos dramáticos compõem atividades que podem ser utilizadas para 

facilitar situações de aprendizagem e viabilizar o entendimento de fenômenos interpessoais. 

(ROMANA, 1996 citado por MORENO et. al, 2005). 

Discutir que diante do Jornal Vivo conhece-se que esta proposta psicodramática faz 

alusão aos interesses de J. L. Moreno, ou seja, para Moreno (2005), compõe a criatividade, a 

arte, se utiliza do teatro e trata-se de uma proposta em que promove a reflexões 

revolucionárias (MORENO, 2005). 

Monteiro (1993) citada por Moreno (2005), assim como para Gonçalves (1988) 

compartilham que a origem do Jornal Vivo e suas influências foram: do diretor de teatro 

Stanislavski, o qual desenvolveu a própria metodologia diante do desempenho do ator, assim 

como por Reinhardt, um teatrólogo, e Pirandello, criador do Teatro da Loucura.  

Monteiro (1993) considera que o jornal vivo tem também influências do teatro 

espontâneo, proposta psicodramática conhecida no início do século XX e caracterizava 

segundo as compreensões do público e dos críticos como: 

(...) um teatro sem peças, sem atores fixos, sem cenário e sem auditório. Os 

participantes eram os autores e atores, que produziam no aqui e agora. O cenário era 

o espaço aberto (MONTEIRO, p. 12, 1993). 

A proposta do teatro espontâneo que aos olhos da crítica da época gerava dúvidas a 

respeito das interpretações teatrais que surgiam e se eram de fato oriundas da improvisação. É 

para sanar estas dúvidas que o Jornal Vivo começa a ser desenvolvido, para Gonçalves 

(1988), tratou-se de uma “(...) maneira alternativa para a “crise” do teatro espontâneo” 

(GONÇALVES, p. 15, 1988).  

O Jornal Vivo, também denominado como “Jornal Dramatizado” pretendia: “(...) fazer 

uma síntese entre o jornal e o teatro” (MONTEIRO, p. 13, 1993), uma vez que através do 

jornal, veículo impresso, era possível extrair as notícias atuais e a partir delas era proposto ao 

público que se dramatizasse as manchetes escolhidas pelo grupo (MONTEIRO, p. 13 1993). 

O Teatro espontâneo difere do Jornal Vivo, no momento do aquecimento, que no 

Jornal Vivo se faz através da escolha e do tema presente na notícia (MONTEIRO, 1993). E 

quanto ao objetivo, no Teatro espontâneo objetiva-se a realização de um espetáculo, enquanto 

que no Jornal Vivo a proposta contém maior proximidade com o sociodrama. (MONTEIRO, 

1993).  
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Também diferem quanto às finalidades entre ambas as propostas (Teatro espontâneo e 

Jornal Vivo) está em vincular a direção um papel também de auxiliar diante dos participantes, 

pois com este papel, segundo Monteiro (1993), incentiva a entrada do grupo no aquecimento e 

no desenvolvimento da produção cênica. Monteiro evidencia que para ambas propostas, tais 

métodos psicodramáticos, contém o intuito de fazer reflexões e atingir a catarse coletiva 

(MONTEIRO, 1993). 

Para Castello (1993), ambos abrem possibilidades de trabalho com estímulos 

pertencentes aos planos: ideativo e emocional (CASTELLO, 1993 citado por MORENO, 

2005). 

Podemos dizer que o Jornal Dramatizado da possibilidade de criação, ou seja, dá um 

tratamento novo de certa notícia que por sua vez está presente nas mídias de comunicação 

(ROMANA, 1999 citada por MORENO, 2005). O que, segundo Romaña (1999) trata-se de 

uma proposta em que visa a criação de cenas, sob o formato das dramatizações. Acerca das 

dramatizações, Romaña (1999), diz que através do grupo é possível realizar mudanças que se 

ditem necessárias, ou seja, sob a criação de uma nova versão (satisfatória ao grupo) de certa 

notícia (ROMANA, 1999 citada por MORENO, 2005). 

 Gonçalves (1988), complementa que a contribuição do Jornal Vivo está em permitir 

“(...) ao grupo vivenciar o presente sociocultural da comunidade, numa experiência de criação 

coletiva, onde não há um protagonista individual, mas onde todos o são, a partir das 

notícias. ” (GONÇALVES, p. 83, 1988).   

 

2.4 História do Psicodrama no Brasil e o Psicodrama Público do CCSP 

A metodologia sociopsicodramática começou a ser utilizada pelo sociólogo baiano 

Guerreiro Ramos no Brasil, na década de 40-50 para trabalhar questões étnicas, mais 

especificamente, questões da negritude, conflitos no trabalho e a falta de trabalho (MOTTA, 

ESTEVES, ALVES, 2011). ‘A intervenção deste profissional teve como tema central a 

inclusão social de brasileiros descendentes de negros libertos, negros analfabetos, desprovidos 

de condições de profissionalização num país ansioso por ser “moderno”’ (MOTTA, 2008 

apud MOTTA, ESTEVES, ALVES, 2011, p. 34). 

Cesarino (1999) nos conta que foi na década de 70 durante o V Congresso Latino-

Americano de Psicoterapia de Grupo a primeira vez que o público, composto em sua maioria 

por médicos, teve contato pela primeira vez com o Psicodrama público. A direção foi de 

Rojas Bermudez, um médico colombiano radicado em Buenos Aires. Interessados pelo que 
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tinham vivenciado se organizam para trazer Bermudez para São Paulo e assim se inicia o 

movimento psicodramático brasileiro (CESARINO, 1999). 

Os organizadores do primeiro grupo de formação em fevereiro de 1968 foram 

Oswaldo Dante Milton Di Loreto e Michael Rainer Schwarzschild. Cesarino ressalta que o 

Psicodrama surgiu no Brasil num momento em que a ditadura não permitia a liberdade de 

expressão, censurava a todos na sociedade. O que levou ao surgimento de muitos movimentos 

de esquerda que lutavam por direitos. Cesarino compreende que nessa época havia pouco 

espaço para terapias que se dedicavam para trabalhos de grupo (CESARINO, 1999). 

Após isso, em 1970 foi realizado em São Paulo o V Congresso Internacional de 

Psicodrama e o I Congresso Internacional de Comunidade Terapêutica, e foi a primeira 

grande oportunidade de apresentar ao grande público brasileiro o Psicodrama. Isso ocorreu no 

Museu de Arte de São Paulo (MASP). A partir desse congresso as terapias, denominadas no 

momento de alternativas, ganharam espaço no Brasil e quebraram com a hegemonia da 

Psicanálise no contexto das terapias (CESARINO, 1999). 

Motta, Esteves e Alves abordam em seu trabalho sobre os psicodramas públicos que 

começaram a surgir na cidade de São Paulo: “Em meados da década de 1980, dezenas de 

psicodramas públicos com temas sociais foram realizados na cidade de São Paulo, segundo 

relatam Ronaldo Pamplona e Carlos Borba, que os gravaram” (MOTTA, 2008 citado por 

MOTTA, ESTEVES, ALVES, 2011, p.34). Muitas entidades em diversas cidades brasileiras 

passaram a promover psicodramas abertos como atividade regular (MOTTA, ESTEVES, 

ALVES, 2011).  Nas palavras dos próprios autores, há uma série de vantagens no Psicodrama 

Público: 

 

Um psicodrama público pode se realizar em um espaço aberto (praça, jardim) ou 

fechado (salão, auditório). O público pode ser convidado previamente ou ser 

arregimentado pouco antes e durante o evento. Quando em ambientes fechados 

pode-se predeterminar a possibilidade ou não da entrada de novos participantes após 

iniciada a atividade. O quórum mínimo e máximo para o seu desenvolvimento fica a 

critério da direção, mas, sempre que possível, as decisões são tomadas juntamente 

com o grupo. Quando em praças, jardins e outros espaços abertos, pode-se começar 

com apenas alguns participantes servindo como atração para outros frequentadores 

do local (MOTTA, ESTEVES, ALVES, 2011, p. 36). 

 

Segundo a pesquisa de Motta, Esteves e Alves (2011) o psicodrama público pode 

contar com muitos objetivos, entre eles: a divulgação do psicodrama para pessoas que não são 
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alunas de algum curso ou cliente; exercício da espontaneidade e criação; pesquisa do co 

consciente e co inconsciente em relação a determinado tema; catarses, compartilhamento, 

congraçamento, diversão; apresentação de uma modalidade psicodramática ou de um modelo 

de direção; aprendizagem e exercício de cidadania.  

Atualmente há sessões de psicodramas e sociodramas públicos que ocorrem no Centro 

Cultural Vergueiro (CCSP) na cidade de São Paulo. As sessões ocorrem aos sábados durante 

o período da tarde, e ao final delas se encontra a elaboração de um relato pelos diretores sobre 

o que ocorreu. Em outras palavras, temos que no CCSP as sessões abertas de psicodrama tem 

como objetivo: “criar espaços públicos que possam acolher diferentes subjetividades, onde 

seja possível a troca de ideias, valores e experiências de vida a partir da construção coletiva de 

histórias dramatizadas.” Enfatizando também a ideia de que “não há tema ou roteiro pré-

fixado”, sendo a realização do trabalho com o intuito de “colocar no palco questões trazidas 

pelas pessoas presentes” e como uma “atividade sem necessidade de inscrição nem retirada de 

ingressos” (CENTRO CULTURAL SÃO PAULO, 2017). 

 

2.5 Cidadania no Centro Cultural São Paulo 

Uma das propostas da realização das sessões de psicodrama no Centro Cultural São 

Paulo (CCSP), entre outras, é a formação da cidadania.  

Segundo Faleiros (1986 apud NEVES, 1996), a formação da cidadania corresponde a 

ideia de que o cidadão é dado como um indivíduo que têm direitos, e tais direitos são 

reconhecidos, além de expor que para este indivíduo lhe é assegurado também a possibilidade 

de construir e definir os seus próprios direitos. Para ele Faleiros (1986 apud NEVES, 1996) a 

problemática a respeito da formação da cidadania dos sujeitos está no desrespeito constante 

aos direitos humanos presente na realidade social brasileira. 

Neves (1996) compreende que é necessário dar “(...) ênfase na conscientização dos 

papéis sociais aprendidos pelos sujeitos” (NEVES, 1996), complementando que através de 

uma leitura psicodramática, é possível dizer que o processo de transformação da ordem social 

brasileira vigente pode estar vinculada à troca de posições de agentes sociais. Ou seja, na 

perspectiva crítica de Neves (1996) há apenas a troca de posições. Logo, se faz necessário 

incentivar nos indivíduos a criação de um lugar próprio, de um modo ativo e consciente de 

estar no mundo, o que caracterizaria segundo Neves (1996) uma posição particular do 

indivíduo diante de mudanças no cotidiano. Ao invés deste indivíduo permanecer sob um 

estado passivo, inconsciente e reprodutor de papéis sociais conhecidos no sistema social 

(NEVES, 1996). 
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Neves (1996) diz ainda que com a utilização do psicodrama é possível explorar o 

desenvolvimento de redes e vínculos entre os indivíduos, através do mapeamento de relações 

afetivas estabelecidas no interior e exterior da reunião de um grupo, um dos aspectos que 

fortalecem a formação da cidadania. Para Neves (1996), através do trabalho psicodramático 

com grupos de indivíduos, dá-se a possibilidade de evocar a percepção de si e da própria 

identidade, bem como a percepção do outro e, por conseguinte a formação de um “nós”, ou 

seja, a possibilidade de se construir inter-relações (NEVES, 1996). 

Em outras palavras, Neves (1996) compreende que diante do trabalho psicodramático 

e através da construção de inter-relações entre os membros de um grupo, se favorece também 

o resgate de histórias individuais, a formação de redes e vínculos culturais (NEVES, 1996). 

Neves (2008 apud ZANELLA, 2008) aponta a perspectiva de Sawaia (1994) quando 

diz que o conceito de cidadania se associa também à relação entre o sujeito e Estado, em que 

Sawaia (1994) há um envolvimento mútuo frente a obediência e proteção. 

Neves (2008 apud ZANELLA, 2008), confere ainda que o conceito de cidadania 

deveria se aproximar do conceito de alteridade, uma vez que a cidadania, para Neves (2008 

apud ZANELLA, 2008), envolve a igualdade de direitos, e diante dos direitos que são 

assegurados aos sujeitos, está o direito de se viver a vida ao modo que lhe convém, e com isto, 

também, empreende aos sujeitos a diferenciação de si com os outros (NEVES, 2008 apud 

ZANELLA, 2008). 

E diante das relações estabelecidas com o outro, conforme compreende a cidadania, a 

que se confere o conhecimento dos próprios limites e as necessidades em relação ao mundo 

(NEVES, 2008 apud ZANELLA, 2008). 

Outra perspectiva relacionada a formação da cidadania, é apresentada por Marino 

(2001 apud CESARINO, 2001) cita Rios (2002) e demonstra que o conceito de cidadania se 

mostra diante da participação criativa e eficiente dos sujeitos no contexto social. Ou seja, Rios 

(2002) evidencia que a participação dos sujeitos e o acesso à cultura, de modo semelhante a 

Neves (1996), e a medida em que os sujeitos agem e se desenvolvem, há a busca por 

experiências de felicidade, dadas por Rios (2002) como características do ser humano, esta 

autora ainda diz que a cidadania ganha sentido na coletividade, não atribuindo a cidadania 

como algo a ser experienciado apenas individualmente (RIOS, 2002). 

Com base no pensamento de Rios (2002) é possível traçar uma aproximação da 

formação da cidadania com a teoria moreniana quando se refere a inter-relação de papéis 

proposta por Almeida (2001 apud CESARINO, 2001). Esta formação segundo Almeida (2001 

apud CESARINO, 2001) compõe: 
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 O Role-taking, corresponde a “tomada do papel” (ALMEIDA, p. 72, 2001), ou seja, 

trata-se da dramatização através do percebido.  

Para Almeida (2001) em relação ao Role-taking é válido salientar que nem sempre a 

representação está de acordo com a capacidade de percepção, assim como há o movimento 

inverso, em que a percepção nem sempre se concretiza em uma boa representação. 

Almeida (2001) refere que as representações dos papéis pelos sujeitos refletem o 

mundo no âmbito simbólico, ou seja, através do plano simbólico é possível dar 

representatividade aos papéis sociais. 

Almeida (2001) ainda compreende que: “(...) o sujeito psicologicamente equilibrado 

tem seu mundo simbólico em consonância com o simbolismo das significações socioculturais, 

o que lhe dá a confirmação e aceitação de seu meio.” (ALMEIDA, p. 73, 2001) 

Para Almeida (2001), o papel a ser representado pelos sujeitos é “social-objetivado” 

(ALMEIDA, p. 73, 2001). 

Em suma, refere-se ao Role-taking como a tomada de papéis, nos quais para serem 

representados, segundo Almeida (2001), configuram uma organização simbólica dos sujeitos 

diante do mundo sociocultural, meio em que o sujeito vive (ALMEIDA, 2001). 

No Role-playing se dá o “jogo de papéis” (ALMEIDA, p. 73, 2001) que se refere a 

incorporação de experiências que foram uma vez representadas pelos sujeitos através de jogos 

e dramatizações, configurando um aspecto singular, próprio. 

E neste momento se dá a integração dos conteúdos socialmente reconhecidos à 

vivência interna, pessoal dos sujeitos, atribuindo um traço subjetivo e pertinente a cada 

indivíduo (diferente do outro) e as representações sociais, conhecidas coletivamente 

(ALMEIDA, 2001). 

Almeida (2001) explicita também que o processo de aprendizagem e a aquisição de 

conhecimento são apropriados de modo particular, diferentemente a cada indivíduo. Neste 

sentido o role-playing refere-se ao papel social-subjetivado, ou seja, a aprendizagem do 

indivíduo. 

E por fim, o Role-creating associa-se a criação de papéis que quando associada a 

cidadania e pertinente a formação da inter-relação de papéis, dá-se margem a criação, 

oriundos da fantasia, do sonho, entre outros. 

Almeida (2001, p. 74) afirma que no role-creating há a “passagem do homem da 

natureza para a cultura”. Diante de tal passagem e movimento, é permitido ao sujeito 

vivenciar a “loucura”, o caótico. Remete-se aqui, ao ponto mais alto do psicodrama, em que 
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se afirma a criatividade e a espontaneidade, com a presença dos recursos individuais e grupais 

no trabalho psicodramático (ALMEIDA, 2001). 

Portanto, trata-se da representação criativa de um mundo fantástico dos sujeitos, 

através de uma cena (ALMEIDA, 2001). 

 

2.6 Os critérios para a seleção de uma notícia 

Tendo em vista que o objetivo dessa pesquisa era utilizar notícias de jornais de grande 

circulação em São Paulo para correlacionar com os temas encenados nas sessões do CCSP, as 

autoras vão utilizar os jornais Folha e Estadão.  

Os jornais são veículos midiáticos que tem por função principal poder levar 

informação as pessoas que não presenciaram um determinado acontecimento (LAGE, 2001). 

Tendo em vista essa função é possível afirmar que o jornal tem, então, um papel social. 

Segundo Ianson (2010) toda notícia é uma informação, mas nem toda informação é uma 

notícia. É necessário verificar se uma determinada informação pode ou ser uma notícia, e isso 

faz parte dos critérios para seleção de notícias. 

Uma determinada notícia possui um conteúdo que se dispõe a transmitir informação a 

população. Sendo assim, é importante que elas correspondam com as expectativas da mesma 

ao tratar de assunto de maior interesse, facilitando assim a transmissão de informação 

(IANSON, 2010). 

Alguns critérios importantes utilizados pelos jornalistas são: proximidade, atualidade, 

ineditismo, conflito, humor, interesse pessoal, utilidade pública, relevância e importância. Já 

os critérios utilizados nessa pesquisa selecionados pelas autoras são os critérios de relevância 

e a importância, de modo a identificar os temas noticiados nos jornais. Isto porque os jornais 

contam com um espaço restrito para preencher com diversas notícias, sendo assim é 

importante focar nas que são mais relevantes de acordo com o tempo, ou seja, levar em 

consideração um determinado período, e o espaço, focando em uma determinada região 

(IANSON, 2010). Por isso as autoras se restringiram aos anos de 2015, 2016 e 2017 para 

selecionaram os temas vistos nas manchetes dos jornais e somente da cidade de São Paulo.  

 Ianson (2010) ressalta também que os jornais não são imparciais, isto porque as mídias 

constituem uma empresa, e como toda empresa, é necessário gerar lucros. Sendo assim, é 

impossível destacar os critérios para seleção de uma notícia com os interesses que os donos de 

uma empresa têm ao publicar determinadas notícias. Toda imprensa e veículo de comunicação 

sofre interferências na sua produção por conta de questões dos donos dessas empresas 

(IANSON, 2010). 
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3. MÉTODO  

3.1 Procedimentos 

 As autoras utilizaram os relatos das sessões de psicodrama do Centro Cultural São 

Paulo (CCSP) - disponíveis no site da Federação Brasileira de Psicodrama (FEBRAP) -  

buscando relações entre os temas dos relatos e os eventos noticiados nos jornais O Estado de 

São Paulo (Estadão) e Folha de São Paulo, mais especificamente, das manchetes do caderno 

Metrópole (Estadão) e da revista ‘sãopaulo’ (Folha), nos domingos seguintes às sessões 

ocorridas no CCSP.  

A seleção das manchetes esteve restrita aos domingos por caracterizar uma forma 

contingente à realização das sessões, assim como fazer esses cadernos se caracterizarem como 

uma síntese dos eventos que foram noticiados ao longo da semana. 

A maioria dos relatos, referentes às sessões abertas de psicodrama, estão no site da 

Federação Brasileira de Psicodrama (FEBRAP), assim como, outros foram recebidos através 

do contato com a coordenação do Psicodrama Público do CCSP (FEBRAP, 2017). 

3.2 Instrumentos 

3.2.1 Relatos do CCSP 

Os relatos utilizados são das sessões de Psicodrama Público do CCSP, que ocorrem 

todos os sábados no período da tarde no CCSP. São conhecidos por abranger um público 

diverso, de todos os locais de São Paulo, com diferentes faixas etárias, gênero, sexualidade, 

etc. Os diretores procuram trazer propostas que abarcam questões sociais, justamente por ser 

um grupo tão amplo e heterogêneo.  

No CCSP as sessões abertas de psicodrama têm como objetivo: “criar espaços 

públicos que possam acolher diferentes subjetividades, onde seja possível a troca de ideias, 

valores e experiências de vida a partir da construção coletiva de histórias dramatizadas”. 

Apesar de não conter um tema ou um roteiro pré-elaborado, sendo a realização do trabalho 

com o intuito de “colocar no palco questões trazidas pelas pessoas presentes” e como uma 

“atividade sem necessidade de inscrição nem retirada de ingressos”. 

A leitura dos relatos foi feita separadamente por cada uma das pesquisadoras, e depois, 

comparado os temas que cada uma encontrou, a fim de identificar os temas dramatizados e as 
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manchetes dos jornais foram organizados em tabelas para que as autoras pudessem comparar 

ambos e perceber a ocorrência de alguma relação entre ambos.  

3.2.2 Jornais 

A escolha dos jornais, e a definição pelo: caderno Metrópole (Estadão) e a revista 

‘sãopaulo’ (Folha) deveu-se ao fato dos jornais serem conhecidos como de maior circulação 

na cidade de São Paulo. O acesso às manchetes tanto do caderno quanto da revista foram 

possíveis através do acervo online, disponível ao público. Devido a alta circulação de ambos 

os jornais, o recorte elaborado do caderno e da revista deve-se a uma maior aproximação com 

as questões relacionadas na e da cidade. 

3.2.2.1 Folha 

Segundo Côrte (2007), a criação do jornal “Folha de S. Paulo” teve seu início em 

1921, diante da elaboração da edição noturna, entitutada “Folha da Noite”, posteriormente, 

em 1925 consolidou-se a edição da manhã, dada como: “Folha da Manhã”. E 24 anos depois, 

desenvolveu-se a “Folha da Tarde”. No dia 1 de janeiro, estas três edições se fundem e assim 

houve a criação do jornal, conhecido atualmente como: “Folha de São Paulo”. Côrte (2007) 

também informa que o jornal na década de 80, adquiriu liderança diante da maior circulação 

no país, e com isto, ganhou ampla relevância na imprensa do Brasil (CORTE, 2007). 

A proposta de criação da revista sãopaulo que acompanha o jornal “Folha de São 

Paulo” às edições de domingo, sua distribuição contempla a cidade e a Grande São Paulo. 

Contém o intuito de fornecer dicas e reportagens sobre o que movimenta e vem ocorrendo na 

cidade, conhece-se que há reportagens sobre temas diversos e entre eles colunas sobre: 

gastronomia, urbanismo, arquitetura, cinema, cultura pop, música e literatura. Ainda em expor 

roteiros de cultura e lazer, a programação nos cinemas, exposições, teatro, música, dança, 

passeios, restaurantes e bares da cidade (FOLHA UOL, 2018).  

O perfil do leitor da revista se insere nas categorias: classe econômica, sexo e faixa 

etária, segundo o site (PUBLICIDADE FOLHA, 2018). 

3.2.2.2 O Estado de São Paulo 
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Segundo Côrte (2007) o Jornal Estado de São Paulo, popularmente conhecido como: 

“Estadão”, teve sua fundação a partir de um grupo de republicanos, na data de 4 de janeiro de 

1875. O jornal denominou-se na época como: ‘A Província de São Paulo’ (CÔRTE, 2007). 

Este jornal, ‘A Província de São Paulo’ caracterizou-se como pioneiro na venda avulsa, uma 

vez que até o momento os jornais em circulação de São Paulo eram distribuídos apenas aos 

assinantes ou por procura dos leitores na redação do jornal. Na época, a capital de São Paulo 

continha 2.992 prédios e aproximadamente 20 mil habitantes (CÔRTE, 2007). Com a 

abolição da escravatura, o jornal comemorou a presença desta data na história do Brasil e anos 

mais tarde, em meio a ditadura militar e a censura nos meios de comunicação, o ‘Jornal da 

Tarde’ (1966) também vinculado ao Jornal Estado de São Paulo, se recusou a eliminar 

algumas matérias, porém, houve a ocorrência de repetidas ocasiões, a publicação de versos de 

Camões, em Os Lusíadas; assim como de receitas de doces e bolos no lugar de outros 

conteúdos censurados. Após o término da censura, o Jornal Estado de São Paulo (OESP) 

celebrou o centenário de sua fundação (CÔRTE, 2007). 

Atualmente, o caderno Metrópole passou por algumas modificações, dentre elas, sob a 

criação de novas seções, destinadas a aumentar a dedicação aos assuntos relacionados a 

Grande São Paulo, assim como em “ampliar a cobertura de temas que afetam o dia a dia do 

paulistano e investir no debate de soluções urbanas e temas relevantes na metrópole.” 

(ESTADÃO, 2010). Ao mesmo tempo em que permanecerá a noticiar fatos importantes das 

demais cidades. 

Em relação às novidades do caderno Metrópole, a editora Viviane Kulczynski diz que: 

"As matérias do caderno devem ser construídas sob a perspectiva do cidadão e conter 

informações que afetem diretamente a vida da cidade, de decisões da administração a 

projetos urbanísticos". Sem deixar de mencionar que o Metrópole contém circulação em 

todos os dias da semana pela Grande São Paulo, no litoral sul de São Paulo e na região de 

Campinas. E reitera-se que o jornal O Estado de São Paulo contém uma das maiores 

circulações de mídia impressa no país (FOLHA UOL, 2018). 

Neste primeiro caderno do jornal que contém o Metrópole, destina-se também a 

noticiar assuntos como: Política e Internacional (ESTADÃO PUBLICIDADE, 2018). Para 

além dessas regiões, os leitores têm acesso ao caderno Cidades, caderno pelo qual também 

abriga as mesmas mudanças e dedicação que o caderno Metrópole (ESTADÃO 

PUBLICIDADE, 2018). Ainda sobre o caderno Metrópole, nota-se que sua circulação aos 
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domingos contém a maior circulação quando em comparativo as impressões ao longo da 

semana (ESTADÃO PUBLICIDADE, 2018). 

Diante da apresentação da constituição deste jornal e respectivo caderno, confere-se 

que a escolha pelo Metrópole se mostra pertinente às questões referentes à cidade. A proposta 

em utilizar na pesquisa as manchetes dos jornais: Folha de São Paulo e O Estado de São Paulo 

é devido pois são dois jornais de grande circulação na cidade de São Paulo, pois contém 

ampla divulgação dos eventos ocorridos na cidade, local em que se realizam os atos 

(PUBLICIDADE FOLHA, 2018). 

4. RESULTADOS 

 

Como vimos na Tabela 1, o maior número de relatos encontrados é no ano de 2016, 

com um total de 20 relatos, seguido do ano de 2015, com 15 relatos e por fim, em 2017 com 

11 relatos. Totalizando 46 relatos nos três anos. Apesar de serem pedidos pelos organizadores, 

e terem as sessões de psicodrama público, nem todos os diretores fizeram os relatos. 

Em 2015, não encontramos relatos dos meses de Janeiro, Maio e Setembro. Em 2016, 

os referentes a Fevereiro e Setembro, e no ano de 2017, o dos meses de Janeiro, Maio, 

Agosto, Setembro e Outubro. 

Na Tabela 2 se apresenta as datas dos relatos com os respectivos temas dramatizados, 

em sessões sociodramáticas, bem como as datas do domingo (posterior ao dia do psicodrama 

público no CCSP), com as respectivas manchetes da revista “sãopaulo” (Folha) e no caderno 

Metrópole (Estadão), no ano de 2015. 

 Os dados da Tabela 2, mostraram maior número de sessões de Psicodrama do que 

Sociodrama, em 2015. As sessões de Psicodramas aparecem nos meses de Junho, em 

27.06.15; Julho em 04.07.15; Agosto, 15.08.15; Outubro, em 17.10.15 e 31.10.15; no mês de 

Novembro em 07.11.15 e 14.11.15 e no mês de Dezembro em 05.12.15. Além destas sessões 

de Psicodrama e de Sociodrama houve uma sessão que foi classificada como Exercício 

sociodramático, datada em: 11.07.2015. Esta classificação foi utilizada para as sessões em que 

o foco esteve na experiência individual de exercícios vivenciais propostos. 

 Em relação a todas as manchetes da revista ‘sãopaulo’ do ano de 2015 apenas a do dia 

05.04.15 se encontra indisponível no site do jornal. 

Levando em conta as possíveis relações entre os temas dramatizados e as manchetes 

dos jornais, as autoras tiveram dificuldade de estabelecer essas relações somente nas datas das 
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manchetes posteriores ao dia das sessões do Psicodrama Público. Portanto, buscamos também 

correlacionar as manchetes de alguns dias após as sessões, e também dos dias anteriores.  

Quanto ao tema dramatizado do dia 07.03.015, “Relações entre homem e mulher e a 

violência”, e a manchete da revista ‘sãopaulo’ no dia 07.06.15, “SEXO E A CIDADE - 

Paulistanos têm mais parceiros, não usam camisinha em todas as relações e 38% começam 

vida sexual até os 15 anos, mostra pesquisa inédita”, entendemos que ambos conversam por 

apresentarem a temática “sexo”. Pode-se notar que o tema do dia 06.06.15, “Infância versus 

vida adulta”, com a manchete da revista no dia 07.06.15 também conversam, pois aproximam 

a vida sexual com a vida adulta. 

Encontrou-se uma relação no tema dramatizado do dia 04.04.15, “Significado da 

Páscoa, o sentido do eu e o capitalismo”, com a manchete do caderno Metrópole do dia 

08.03.15, “Cartel doou para 20 políticos da lista da Lava Jato em 2014”, se associarmos a 

ideia do capitalismo com a formação de um cartel no governo brasileiro. 

Na Tabela 3 também com a apresentação dos relatos, seus respectivos temas 

dramatizados e as manchetes da revista “sãopaulo” (Folha) e do caderno Metrópole (Estadão). 

No ano de 2016, ocorreram mais Sociodramas do que Psicodramas. As sessões de 

Psicodrama ocorreram nos meses de Junho, em 18.06.16; Julho, em 02.07.16 e 16.07.16; e 

por fim Agosto, em 20.08.16. Também em 2016 houve alguns relatos que não foram 

utilizados pois não eram efetivamente relatos, mas discussões teóricas sobre a técnica ou 

ocorrido (Teorização sobre o ocorrido) sem que a voz do grupo aparecesse. Aparecendo no 

mês de Janeiro, em 23.01.16; Março, em 12.03.16; Novembro, em 19.11.16 e Dezembro, em: 

17.12.16.  

Outras sessões foram classificadas como Exercício sociodramáticos, em que se define 

por apenas experienciar o momento, ou seja, há o foco na própria vivência ao invés de 

trabalhar o tema pertencente ao grupo. Aparecendo em Agosto, 06.08.16. E Outubro, em 

22.10.16. 

Através do acesso de todas as manchetes da revista ‘sãopaulo’ do ano de 2015 apenas 

a do dia 12.11.16 se encontra indisponível para a análise. 

Quanto ao tema do dia 08.10.16, “O cuidar do dia a dia”, se relaciona com a 

manchete da revista ‘sãopaulo’ no dia 04.12.16, “INOVAÇÃO À PAULISTANA - Conheça 

invenções criadas na cidade que podem mudar sua rotina nos próximos anos”, na medida que 

as inovações na cidade podem vir a mudar a rotina do cidadão paulistano. 

Nota-se que o tema do dia 10.12.16, “Experienciar o espaço como crianças”, 

conversa com a notícia da revista em que se fala sobre crianças do dia 09.10.16, “ESPECIAL 
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criança - Nota 10 - Desafio: descubra os programas preferidos de dez paulistaninhos para o 

Dia da Criança”.  

Na Tabela 4 há a apresentação dos relatos, seus respectivos temas dramatizados e as 

manchetes da revista “sãopaulo” (Folha) e do caderno Metrópole (Estadão), no ano de 2017. 

Neste ano, ocorreram mais sociodramas do que psicodramas. A única sessão 

psicodramática ocorreu no dia 01.04.17.  

 Através do acesso de todas as manchetes da revista ‘sãopaulo’ do ano de 2015 se 

encontra indisponível para a análise os dias 26.02.17, 19.11.17 e 17.12.17.  

Quanto ao tema do dia 08.07.17, “Exigências sociais que confundem, impedem e 

confinam”, notamos uma aproximação com a notícia da revista no dia 09.07.17, “AGORA 

VAI? - Com histórico de abandono e revitalizações fracassadas, o centro abarca nova 

retomada, com projeto de reforma da Sé, investimentos culturais e lançamentos 

imobiliários”, em que diz respeito a uma história de abandono e revitalizações fracassadas e 

ao dizer sobre cortes financeiros que afetam os serviços no país. Este tema também pode se 

relacionar a notícia do dia 30.07.17, “especial vinhos | 40 sugestões para combinar com 

qualquer estação do ano | qual é seu estilo | onde comprar | eventos | wine-bares | orgânicos 

e artesanais”, quando se refere também a cortes de auxílio, prejudicando servidores no país. 

O tema do dia 03.06.17, “Relações hierárquicas”, pode estar relacionado a notícia do caderno 

Metrópole no dia 04.06.17, “PF prende Rocha Loures e aumenta pressão sobre Temer”, 

quando se fala da pressão da Polícia Federal (PF) sobre o atual presidente Michel Temer. 

 

5. ANÁLISE  

Foram elaboradas quatro categorias, a partir das quais se dividem os relatos 

apresentados: sociodrama, psicodrama, teorizações sobre o ocorrido e exercícios 

sociodramáticos. Optamos por analisar apenas os atos de sociodrama, uma vez que são esses o 

que tem maior proximidade com questões sociais e de conteúdos pertinentes ao grupo como 

um todo. Entendemos que o psicodrama vincula-se a um trabalho de perspectiva individual, 

ainda que possamos compreender que mesmo o individual é inter-relacionado com as 

questões sociais, o que corrobora Ramos, em seus trabalhos com as questões étnicas no Brasil, 

na década de 40 e 50, como questões da negritude, conflitos no trabalho e da falta de trabalho 

(MOTTA, ESTEVES, ALVES, 2011). Sendo que ‘A intervenção deste profissional teve como 

tema central a inclusão social de brasileiros descendentes de negros libertos, negros 

analfabetos, desprovidos de condições de profissionalização num país ansioso por ser 

“moderno”’ (MOTTA, 2008 citado por MOTTA, ESTEVES, ALVES, 2011, p. 34).  
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Através da perspectiva social presente tanto no Psicodrama quanto no Sociodrama, se 

considera questões do cotidiano e da subjetividade humana, como afirma Baptista (2003) a 

concepção de homem moreniana se mostra que há nos sujeitos a ideia de um ser que nasce e 

vive em grupos (BAPTISTA, 2003).  

As teorizações sobre o ocorrido, foram relatos onde o diretor não descreveu a sessão, 

mas o que pensou teoricamente sobre a mesma. Não está presente nestes relatos a voz do 

grupo, o que fez com que desconsiderássemos estes relatos. 

Entendemos como exercícios sociodramáticos aqueles atos em que se exploraram 

sensações do momento, onde o foco estava na própria vivência e não em um tema pertencente 

ao grupo. Portanto estes relatos também não foram utilizados.  

Mesmo tendo somente os sociodramas, as autoras acreditam que as demais propostas 

trabalhadas não se mostram menos interessantes, no sentido de expor que o uso de espaços 

públicos abriga em si a possibilidade da diversidade e com isto, na criação da subjetividade 

dos sujeitos.  

Discutimos a questão do jornal vivo, porque foi um recurso criado por Moreno que 

segundo Monteiro (2003) visava demonstrar que o quê estava sendo dramatizado não era algo 

que tinha sido ensaiado anteriormente. Este recurso não foi utilizado por nenhum diretor, mas 

considerou-se interessante apresentar, uma vez que fizemos correlações dos temas com as 

manchetes. 

Não encontramos correlações com os temas dramatizados nas sessões e as manchetes 

dos jornais da mesma semana, notamos que tais jornais contém um cunho político acentuado 

frente ao noticiar das informações. Ianson (2010) afirma que os jornais, ao elaborarem 

notícias, não são imparciais, isto porque as mídias constituem empresas, e como toda 

empresa, é necessário gerar lucros. Toda imprensa sofre e veículo de comunicação sofre 

interferências na sua produção por conta dos interesses dos donos dessas empresas. Sendo 

assim, há interesses que mobilizam a produção de manchetes tanto na revista “sãopaulo” 

como no caderno “Metrópole”, que, consequentemente selecionam os tipos de notícia que 

estarão em cada um desses veículos de informação. No Centro Cultural São Paulo (CCSP) 

estes assuntos selecionados pela mídia muito raramente apareceram com o tema do trabalho. 

As autoras perceberam que o foco do Caderno Metrópole é político, e, portanto, a 

maior parte das notícias falam sobre isso. Já os Psicodramas Públicos que ocorrem no CCSP 

não tiveram como foco o tema política, isso não significa que esse assunto não possa ser 

trabalhado em uma sessão e que isso não mobiliza as pessoas. Entendemos que há questões 
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sociais que são mais urgentes e recorrentes entre as pessoas que frequentam o CCSP, são eles 

a violência, o racismo, homofobia, questões etárias, entre outras. 

Constatamos que as efemérides estando ou não presentes no jornal aparecem mais 

frequentemente associadas ao tema do trabalho dramatizado, sendo proposto pelos diretores 

ou pelo tema oriundo do grupo. Em geral está mais relacionado ao grupo, o que permite uma 

reflexão sobre estas datas. 

Segue abaixo alguns exemplos: 

Em 2015, no dia 28.03.15 e direção de André Marcelo Dedomenico diz: 

 

Abre-se ao compartilhar: inúmeras falas sucedem-se sobre histórias pessoais ou 

familiares de suicídio, agradece-se pela liberdade produzida e pela possibilidade de 

cuidar desse assunto de modo não moralista ou patologizante, mas como algo 

humano, demasiado humano (DEDOMENICO, 2015, p.3).  

 

Trecho que nos possibilita dizer que o manejo da direção na sessão de psicodrama 

influência e vem a ser uma porta de entrada para a manifestação de sentimentos, emoções, e 

como um todo, da expressividade do grupo. Moreno (1997) nos diz que a própria 

interpretação do diretor mediante as manifestações do grupo podem vir a interferir 

diretamente na maneira como a sessão de Psicodrama se dará (MORENO, 1997).  

Já no dia 18.04.15, na direção de Rosane Rodrigues, esta relatou que: 

 

E como diretora, fui entrevistada por duas estudantes ao final desse trabalho, que me 

perguntaram se o psicodrama era sempre assim: em que o grupo podia construir seus 

próprios caminhos sem que a direção tentasse de nenhuma forma influenciá-los. 

Penso que esse foi um dos melhores elogios que recebi a minha direção, pois acho 

que é isso que sempre um psicodramatista persegue. Ser fiel aos caminhos do grupo 

(RODRIGUES, 2015, p.2) 

 

Trecho que se fala novamente do manejo da direção, a qual, nas palavras de Rodrigues 

(2015) busca se distanciar de influências pessoais, e impulsiona o que é pertinente ao grupo. 

Rodrigues (2015) busca focar no caminho que o próprio grupo quer tomar ao longo da sessão, 

tendo a sensibilidade de notar esse caminho e suas nuances, ou seja, é preciso que a direção 

não tenha um papel influente nos rumos a serem tomados.  

Ao mesmo tempo, também é visto no relato do dia 27.06.15, na direção de Céres 

Campolim: 
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Percebo que alguns aspectos de nossa personalidade se assemelham aos de nossos 

interlocutores sejam eles familiares, amigos, colegas de trabalho, mestres, clientes, 

alunos ou participantes de um Ato Público. Quando estamos no papel de Direção 

também influenciamos com nosso estilo de direção e somos atravessados pelas 

personalidades (CAMPOLIM, 2015, p.2). 

 

Vê-se que a direção busca se distanciar de influências pessoais que prejudiquem a 

manifestação do grupo, mas que ao mesmo tempo, detém da personalidade do diretor frente a 

condução do grupo. Sendo um trabalho de cocriação e o diretor um membro do grupo, a 

direção influência, mas não deve ser determinante.  

Acredita-se que a atuação da direção esteja voltada a busca pela expressividade e 

liberdade dos membros do grupo, sob um mesmo momento, cada diretor tem um modo de 

trabalhar particular, que difere entre diretores. 

Para Moreno (1997) a função do diretor está em perceber toda e qualquer pista do 

grupo ou do sujeito para que se converta em ação dramática, mas que também, o diretor nunca 

está descolado da interpretação que o diretor dá sobre as expressividades do grupo 

(MORENO, 1997).  

Retomando o relato de Dedomenico, no dia 28.03.15, encontramos que: 

 

O enunciado de “suicídio”, possivelmente aparece no contexto dramático pela 

grande ênfase dada pela mídia na última semana à queda de um avião em razão do 

suposto ato de seu copiloto, numa espetacularização desse gesto. Vetor midiático 

que atravessa e também constitui as subjetividades presentes e encontra zonas de 

ressonância comuns (durante o compartilhar pergunta-se aos presentes quem já 

pensara ou já tentara suicídio e uma grande maioria ergue suas mãos...) 

(DEDOMENICO, 2015, p.5). 

 

Trata-se de um assunto semelhante ao trecho do relato no dia 19.03.16, com direção de 

Mariângela Wechsler, em que: 

 

Participantes que ficaram assistindo da plateia também se expressam. Uma delas 

relata que foi muito importante participar dessa sessão nesse momento que estamos 

vivendo no país e que ela gostaria de levar para o seu campo de atuação esse tipo de 

trabalho, realizando sessões como essa (WECHSLER, 2016, p.2). 
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Dedomenico (2015) e Wechsler (2016) aponta-se outro assunto, referente ao contato 

da realidade presente nos atos, ou seja, no âmbito das dramatizações, com a realidade 

cotidiana, exterior ao ato no Centro Cultural São Paulo.  

Com isto, Dedomenico (2015) considera haver ganhos para ambas as realidades, a 

medida em que suscita o questionamento aos membros do grupo, da existência de situações 

cotidianas, como também, na aproximação destas mesmas situações em âmbito pessoal.  

Neste trecho de Dedomenico (2015), o diretor afirma que tratava-se de um assunto 

pertinente ao grupo e que estava presente na época nos veículos de comunicação. No entanto, 

não observamos isso nas manchetes tanto da revista “sãopaulo” quanto do caderno 

“metrópole”.  

Em ambos os trechos, se aproxima do pensamento de Massaro (1996), em que diz que 

a cena psicodramática corresponde a movimentos distintos. Um deles que perpassa por uma 

continuidade, ou seja, a cena durante a sessão de psicodrama como um momento de 

entrelaçamento entre fantasia e fatos concretos. Assim como, em dispor da demanda do 

Drama, das dramatizações, o que Massaro (1996) refere a um encontro, ou seja, a um 

confronto consigo mesmo. Ele ainda complementa que no Drama, ocorre uma espécie de 

denúncia de si próprio, de modo que perturba a alienação e atua como um agente de 

reorganização, promotor de transformações. 

Para Massaro (1996) o contato de tais realidades em cena, acaba por revelar a 

contradição existente em nós mesmos (MASSARO, 1996). 

 No dia 05.12.15 sob a direção de um grupo composto por Camila Salles Gonçalves, 

Glória Hazam e Regina Fourneaut Monteiro, o relato traz que: 

 

O psicodrama público no CCSP tem uma realização pontual. É um ato socionômico, 

um evento em um dia, em determinado horário, dirigido por psicodramatistas que 

são responsáveis apenas por este. Como se sabe, é um psicodrama que não faz parte 

de um processo contínuo, mas entendemos que tem que contar com um método, 

como as demais modalidades de psicodrama (GONÇALVES, HAZAM, 

MONTEIRO, 2015, p.5). 

 

Neste trecho, observa-se uma aproximação entre a teoria e prática dos conceitos 

morenianos, o que diz respeito à possibilidade de realização de um ato psicodramático em 

espaço público. 

Diz também que: 
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Uma definição como esta parece ser favorável à proposta do psicodrama, cujo 

método possibilita experimentar papéis escolhidos a partir de fantasias próprias e/ou 

compartilhadas, “como se” dramatizado, deter-se nos valores que personagens 

representam, vivenciar modos de se relacionar a partir de diversos valores e de 

diversas visões de mundo (GONÇALVES, HAZAM, MONTEIRO, 2015, p.6). 

 

Neste trecho, observa-se uma aproximação entre a perspectiva do diretor com a ideia 

de criação dos atos no Centro Cultural São Paulo. Tratando-se de um local que possibilita a 

troca de experiências, a construção da subjetividade e cidadania nos indivíduos. 

Da mesma maneira no relato de 12.11.16, sob a direção de Mariângela Wechsler, esta 

conta: 

 

Enquanto o cenário social vem sendo atravessado por grandes incertezas, sobretudo 

dos rumos políticos que nosso país e mundo estão passando, no nosso cenário 

dramático pôde aparecer as incertezas como possibilidade de sobrevivência, visto 

que os cascos rígidos são muito pesados e podem nos paralisar, transformando o 

acolhimento do casco em violência, a própria ignorância. Ter muitas certezas no 

nosso cenário social e político pode ser a própria cegueira. No entanto, o 

acolhimento é necessário para podermos pensar nossas incertezas e transformarmos 

nossa tensão em cocriação. Quem sobreviverá? Sabemos que precisamos de rede de 

sustentação para poder digerir os cascos pesados, nos corresponsabilizando pelas 

rupturas que propomos a cada momento, construindo sentidos para tal 

(WECHSLER, 2016, p. 4). 

 

Neste trecho a diretora Wechsler (2016) afirma que através das sessões de psicodrama 

realizadas no CCSP se mostra uma (re)construção de sentidos no indivíduo. Sobre como o 

cenário dramático e a construção grupal podem transformar as tensões provenientes do 

cenário político caótico em cocriação. Marino (2001 apud CESARINO, 2001) cita Rios 

(2002) e apresenta que a formação da cidadania associa-se a participação criativa e eficiente 

dos sujeitos no contexto social. Rios (2002) ainda diz que o conceito de cidadania ganha 

maior sentido na coletividade, distanciando-se de algo a ser experienciado apenas 

individualmente (RIOS, 2002). 

Observamos que o trabalho com os grupos e a realização de sociodramas em espaços 

públicos atua na constituição subjetiva e cidadã nos sujeitos.  

O relato do dia 30.07.16, sob a direção de Viviane Barreto, ela escreve: 
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É importante considerar que levar um tema “pronto” para o CCSP é sempre um ato 

desafiador, pois entende-se que o grupo é livre para tecer o seu enredo, e está na 

mão do mesmo, concordar ou discordar de propostas fechadas. Conforme 

apresentou-se o tema, outras conexões foram propostas para experimentar como o 

grupo aceitava o tema amor. E o grupo seguiu com a proposta: debater o amor 

(BARRETO, 2016, p.1). 

 

Neste trecho fica evidente que o tema emergente do grupo, revela a força que o grupo 

contém, assim como a importância do grupo em aceitar ou discordar da proposta do diretor.  

No dia 08.10.16, com direção de Marília J. Marino, se mostra também que: 

  

(...) no processamento sociodramático, o sujeito não é uma pessoa, mas um grupo. 

Por conseguinte, não se considera um negro individual, mas todos os negros, todos 

os cristãos, todos judeus. (...) O Protagonista no palco não está retratando uma 

dramatis personae, o fruto criador da mente de um dramaturgo individual, mas uma 

experiência coletiva (MORENO, p. 424, 2014). Perazzo (2010) afirma que um 

drama privado é na verdade um drama coletivo e sendo assim um sujeito (neste caso 

é o grupo) é representante dos diversos sujeitos e dos diversos outros grupos que ali 

estavam presentes e também daqueles grupos (família, por exemplo) que não 

estavam. Ou seja, o palco é espelho para a plateia uma vez que tal público que 

assiste se sente bastante tocado pelo que está acontecendo no palco e até com 

vontade de modificar aquilo que está sendo produzido (MARINO, 2016, p.5). 

 

Revela-se que no ato sociodramático, o protagonista é o grupo. E quando se fala de 

algo, fala-se “do algo” que detém certo sentido a todos os membros do grupo. Marino (2016) 

afirma sobre como a abertura das cenas para participação da plateia contém grandes 

contribuições diante da transformação dos elementos cênicos. Além da plateia atuar como 

uma confirmação de que um sujeito ou um grupo nunca está sozinho, quando se referência a 

uma sessão psicodramática.  

Neves (1996) diz que através do trabalho psicodramático se busca dar possibilidade 

aos indivíduos de se perceber, deparar-se com sua própria identidade, bem como em conter a 

percepção do outro. Por fim, a autora compreende que o trabalho psicodramático favorece a 

construção de um “nós”, ou seja, da formação de inter-relações, redes e vínculos culturais 

entre os membros do grupo (NEVES, 1996). 

A cidadania está presente nos relatos mesmo que não esteja relacionado com as 

manchetes da revista ‘sãopaulo’ e ao caderno Metrópole. Não necessariamente podemos 
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afirmar que o jornal não contribui para a cidadania, mas o Centro Cultural de São Paulo é um 

espaço de reflexão que constrói a cidadania.  

Relacionamos isso com o conceito de cidadania apresentado por Faleiros (1986 apud 

NEVES, 1996) em que diz que os sujeitos têm o direito de “construir e definir os próprios 

direitos”. E que para este mesmo autor, a problemática a respeito da formação da cidadania 

dos sujeitos está no desrespeito constante aos direitos humanos.  

Percebemos nas dramatizações a possibilidade dos sujeitos exercerem, mesmo que no 

contexto dramático, alguns papéis sociais. O que permite uma troca consciente na qual os 

sujeitos compreendem sobre estes papéis, portanto essa correlação entre as autoridades e os 

sujeitos na cidade podem ser favorecidos também no Centro Cultural São Paulo (CCSP). 

Da mesma maneira em que Neves (1996) diz que é necessário dar “(...) ênfase na 

conscientização dos papéis sociais aprendidos pelos sujeitos.”. O que através da leitura 

psicodramática, é possível dizer que o processo de transformação da ordem social brasileira 

vigente pode estar vinculada à troca de posições de agentes sociais. Neves (1996) 

complementa que esta troca venha a ser consciente, diferentemente de uma atitude mecânica e 

reprodutora de agentes sociais. 

  

5.1 Temas dos relatos  

  

Quanto a análise entre os temas que apareceram durante os anos de 2015, 2016 e 2017, 

houve apenas um tema relacionado a família, em “Relações Familiares” no ano de 2017.  

Nos três anos, houve temas de referência a relacionamentos, sendo eles homoafetivos, 

em 2015: “Cena gay” e em 2016 com o tema: “Violência familiar e homofobia”. Como 

também em relacionamentos heteroafetivos, em 2015 em “Relação entre homem-mulher”, e a 

manifestação da afetividade no ano de 2016 em “Formas de amor”. 

Associando-se ao tema sobre relacionamentos, há a discussão de sua manifestação nos 

espaços público e privado. Em se tratando da apropriação de ambientes público ou privado, 

houve um tema relacionado ao “Resgate de uma apropriação de algo que é público”, 

aparecendo duas vezes, neste ano de 2016. 

Assim como, houve em 2015 tema relacionado a “violência” no dia do Índio, em 2016 

quando se trata de relacionamentos homoafetivos em: “Violência familiar e homofobia” e ao 

tema: “Relação homem-mulher, violência de gênero”. E outro também relacionado ao gênero 

no ano de 2017, em: “Os papéis da mulher na sociedade”. 
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Nos três anos, houve temas de referência a efemérides, comemorações nacionais, 

aparecendo em 2015 no feriado da Páscoa, em “Significado da páscoa, o sentido do eu e o 

capitalismo em questão” e no dia comemorativo do Índio, associando-se ao tema sobre 

“Violência”. Em 2016, o tema: “Moradores de rua, vazio existencial”, no mesmo dia em que 

se comemorava o feriado do Sábado de Aleluia. Em 2017, quando relacionado a efemérides e 

preconceitos, no tema: “Relações raciais”, sessão de psicodrama realizada no dia em que se 

comemora o feriado da Consciência Negra. 

Também, em 2015, 2016 e 2017, houve temas de referência a outras questões sociais, 

em 2015, ao tema referente ao suicídio, em “Visões do suicídio a partir da mídia”. Em 2016, 

sobre os temas: “Patriotismo” e “Incertezas e certezas sobre a república Brasileira”. E em 

2017, também relacionado com as questões sociais, os temas: “Situações de assalto” e 

“Exigências sociais que confundem, impedem e confinam”. 

Também houve temas relacionados a questões existenciais nos anos de 2016 e 2017, 

respectivamente em: “Vida e morte”, “Cuidar do dia a dia” e; no tema “As diferentes 

máscaras que identificamos em nós mesmos”, “Experienciar o último dia de nossas vidas”.  

E outro tema relacionado a disputa de poder em “Relações Hierárquicas”, 

relacionado ao relato de metodologia do Teatro de Reprise. 

Por fim, em todos os anos, o tema sobre infância apareceu. Em 2015, em: “Infância 

versus vida adulta”. Em 2016, em “Experienciar o espaço [do CCSP] como crianças”. E em 

2017, em “Cenas de infância”. 

 

6. CONCLUSÃO 

Dentre as relações estabelecidas entre os relatos do CCSP com as manchetes do 

Caderno Metrópole (Estadão) e Revista ‘sãopaulo’ (Folha), observou-se que não houve 

correlações. Não houve aproximações temporais entre os temas dramatizados com as 

manchetes correspondentes, encontrando-se apenas algumas aproximações diretas, quando 

referentes às datas das manchetes do mesmo ano. 

No início da pesquisa, elaboramos a hipótese de que haveria maiores relações com os 

temas dos relatos aos conteúdos noticiados. Apesar da pouca quantidade de correlações no 

geral, houve maiores aproximações com a revista ‘sãopaulo’ (Folha) em comparativo com o 

caderno Metrópole (Estadão), uma possível razão para isso estaria na proposta de criação da 

própria revista, a qual procura noticiar os fatos referentes a cidade de São Paulo.  

Os temas dramatizados foram diversos, sendo eles referentes a: relacionamentos, sexo, 

infância, feriados e comemorações nacionais, política, capitalismo, inovações na cidade, 
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questões sociais (situação de assalto, suicídio) e existenciais (questionamento da vida e morte, 

assim como o cuidado em relação a vida), além de apresentar que tais temas conversam entre 

si, aparecem nos três anos de análise. 

Conclui-se que o jornal não notícia o que realmente mobiliza a população para debate, 

devido a presença nos jornais de um cunho político acentuado, que permanece desde sua 

criação, colocando em evidência esta característica política também nos dias atuais. 

Elaboramos a hipótese de que a pesquisa sendo disposta com outro recorte metodológico, 

poderia ser possível observar maiores correlações entre os temas presentes nos sociodramas 

em vista das manchetes dos jornais.  

Diante da proposta do CCSP em realizar sessões públicas de psicodrama, observou-se 

que não houve apenas um mero uso do espaço, tratando-se de um local onde há aproximação 

da teoria com a prática psicodramática. A criação dos atos públicos no CCSP descritas no 

próprio site, contém aproximações com a promoção da cidadania. Diante disto, trata-se de um 

ponto positivo para a sociedade, de modo a poder usufruir de um espaço que é público e 

voltado para o desenvolvimento da cidadania e da subjetividade. 

Por fim, se reconhece a importância da realização de outros trabalhos científicos 

envolvendo a Psicologia e o Psicodrama no CCSP, tratando-se de um local que promove a 

troca, o encontro. 
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8. APÊNDICES 

8.1 Lista de Tabelas 

 

Tabela 1 - Quantidade de relatos a cada mês nos anos de 2015, 2016 e 2017.  

Meses/Qtde de Relatos 2015 2016 2017 

Janeiro 0 2 0 

Fevereiro 1 0 2 

Março 2 3 2 

Abril 2 0 1 

Maio 0 1 0 

Junho 2 1 2 

Julho 2 4 2 

Agosto 1 2 0 

Setembro 0 0 0 

Outubro 2 2 0 

Novembro 2 2 1 

Dezembro 1 3 1 

TOTAL 15 20 11 

 

Fonte: Elaborada pelas autoras. 

 

Tabela 2 - Datas e temas dos relatos; e a data do domingo referente às manchetes da Revista 

“sãopaulo” (Folha) e do Caderno Metrópole (Estadão), em 2015. 

DATA 

RELATO  TEMA RELATO 

DATA 

DOMINGO REVISTA ‘sãopaulo’ 

CADERNO 

Metrópole 

07.02.15 

CENA GAY - 

ESPAÇO PÚBLICO-

PRIVADO 08.02.15 

invisível - Saiba quais são 

as bactérias mais comuns 

em 13 locais públicos e 

como se proteger dessas 

moradoras imperceptíveis 

Em meio à crise, 

avaliação de 

Dilma despenca, 

diz pesquisa 

07.03.15 

RELAÇÃO 

HOMEM-MULHER, 

VIOLÊNCIA DE 

GÊNERO 08.03.15 

NÓ DO METRÔ - Governo 

estadual irá rever todo o 

cronograma de entrega das 

linhas em obras, e novas 

Cartel doou para 

20 políticos da 

lista da Lava 

Jato em 2014 
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estações devem atrasar 

mais 

28.03.15 

VISÕES DO 

SUICÍDIO A 

PARTIR DA MÍDIA 29.03.15 

Dê seu (re) toque - Por 

onde começar a reforma/ A 

tendência dos 

supercoloridos/ Sugestões 

de acessórios para banheiro, 

quarto e sala/ Como fazer 

jardim vertical 

Alvos da Lava 

Jato respondem 

por 40% das 

doações a 

partidos 

04.04.15 

SIGNIFICADO DA 

PÁSCOA, O 

SENTIDO DO EU, 

O CAPITALISMO 

EM QUESTÃO 05.04.15 INDISPONÍVEL 

Base aliada vota 

tão desunida 

quanto na época 

do mensalão 

18.04.15 

VIOLÊNCIA 

 (DIA DO ÍNDIO) 19.04.15 

Haddad na Rua - Prefeito 

visita paróquia, teatro em 

obras, eco ponto, evento de 

hip-hop, hospital, e creches; 

nas andanças, enfrenta 

protesto, é chamado de 

Kassab e tira "selfies" 

Planalto contra-

ataca para 

desmontar tese 

de impeachment 

06.06.15 

INFÂNCIA X VIDA 

ADULTA 07.06.15 

SEXO E A CIDADE - 

Paulistanos têm mais 

parceiros, não usam 

camisinha em todas as 

relações e 38% começam 

vida sexual até os 15 anos, 

mostra pesquisa inédita. 

Com fragilidade 

do governo, 

Câmara tem 

recorde de 

votações 

 

Fonte: Elaborada pelas autoras. 

 

Tabela 3 - Datas e temas dos relatos; e a data do domingo referente às manchetes da Revista 

“sãopaulo” (Folha) e do Caderno Metrópole (Estadão), em 2016. 

 

DATA 

RELATO  TEMA RELATO 

DATA 

DOMINGO REVISTA ‘sãopaulo’ 

CADERNO 

Metrópole 

16.01.16 

VIOLÊNCIA 

FAMILIAR E 

HOMOFOBIA 17.01.16 

Carnaval 2016 - O BICHO 

VAI PEGAR - Um roteiro 

para entrar na folia em 

Salvador, Rio, Recife, 

Ouro Preto e Paraitinga -e, 

é claro nos blocos 

paulistanos 

PP desviou 

R$ 358 milhões 

da Petrobrás, diz 

Janot 

19.03.16 PATRIOTISMO 20.03.16 

CHURRASCO DE 

MESTRE - De volta ao 

FHC defende 

impeachment e 
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básico e com sotaque 

americano, a carne na brasa 

vira tema de reality show e 

ganha novas casas em São 

Paulo 

diz que Lula é 

irresponsável 

26.03.16 

MORADORES DE 

RUA, VAZIO 

EXISTENCIAL 

(SÁBADO DE 

ALELUIA) 27.03.16 

CIDADE OCULTA - De 

brechós a restaurantes, 6 

LUGARES BEM 

ESCONDIDOS para 

descobrir e aproveitar 

Plano do PMDB 

corta subsídio e 

gasto público 

21.05.16 

RESGATE DE UMA 

APROPRIAÇÃO DE 

ALGO QUE É 

PÚBLICO 22.05.16 

paulistanos das classes A e 

B, entrevistados pelo 

Datafolha, escolhem as 

melhores marcas de: 

LOJAS, FARMÁCIAS, 

ACADEMIAS, 

APLICATIVOS E + 30 

Categorias. 

Previdência deve 

ter regra de 

transição por 

aposentadoria 

23.07.16 VIDA E MORTE 24.07.16 

EFEITO UBER - Difusão 

de serviços de carros via 

aplicativo atrai novos 

concorrentes, mexe com 

mercado e altera realidade 

do sistema de táxi na 

cidade 

Estados elevam 

gastos em 

R$ 100 bilhões e 

driblam lei 

30.07.16 

FORMAS DE 

AMOR 31.07.16 

SEMANA DO DESENHO 

- Em sua quinta edição, 

Design Weekend 

movimenta a cidade, 

expande horizontes e busca 

se consolidar como o 

grande festival do setor no 

país 

Rodrigo Maia 

lança Temer 

candidato à 

reeleição em 

2018 

08.10.16 

O CUIDAR DO DIA 

A DIA 09.10.16 

ESPECIAL criança - Nota 

10 - Desafio: descubra os 

programas preferidos de 

dez paulistaninhos para o 

Dia da Criança 

Pelo menos 6 

Estados e DF 

não têm dinheiro 

para pagar 13º 

salário 

12.11.16 

INCERTEZAS E 

CERTEZAS SOBRE 

A REPÚBLICA 

BRASILEIRA 13.11.16 INDISPONÍVEL 

48% dos 

servidores 

poderão se 

aposentar em até 

10 anos 



61 
 

3.12.16 

RESGATE DE UMA 

APROPRIAÇÃO DE 

ALGO QUE É 

PÚBLICO 04.12.16 

INOVAÇÃO À 

PAULISTANA - Conheça 

invenções criadas na cidade 

que podem mudar sua 

rotina nos próximos anos 

Planalto teme 

que protestos 

virem onda 

contra governo 

10.12.16 

EXPERIENCIAR O 

ESPAÇO COMO 

CRIANÇAS 11.12.16 

ESPECIAL FIM DE ANO 

- 30 DICAS DE VIAGEM | 

FESTAS EM SP, RIO, 

LITORAL E INTERIOR | 

ALUGUE UM CARRO 

OU REVISE O SEU 

ANTES DE PEGAR A 

ESTRADA 

TSE julgará em 

2017 chapa 

Dilma-Temer, 

diz ministro 

 

Fonte: Elaborada pelos autores 

 

Tabela 4 - Datas e temas dos relatos; e a data do domingo referente às manchetes da Revista 

“sãopaulo” (Folha) e do Caderno Metrópole (Estadão), em 2017. 

 

DATA 

RELATO  TEMA RELATO 

DATA 

DOMINGO REVISTA ‘sãopaulo’ 

CADERNO 

Metrópole 

18.02.17 

AS DIFERENTES 

MÁSCARAS QUE 

IDENTIFICAMOS 

EM NÓS MESMOS 19/02/2017 

Nova velha Mooca - Grafite, 

galeria e restaurantes mudam 

as ruas do tradicional bairro 

da zona leste 

Delação da 

Odebrecht 

cita R$ 7 mi a 

ministro do 

PRB 

25.02.17 

EXPERIENCIAR O 

ÚLTIMO DIA DE 

NOSSAS VIDAS 26.02.17 INDISPONÍVEL 

Partidos 

ignoram Lava 

Jato e poupam 

até político 

preso 

11.03.17 

OS PAPÉIS DA 

MULHER NA 

SOCIEDADE 12.03.17 

VIZINHOS DE BAIXO - A 

renovação gastronômica no 

pedaço de Pinheiros entre a 

Marginal e a Faria Lima . Sete 

sugestões de onde ir e o que 

pedir por quem é da área. 35 

cafés, restaurantes, bares e 

suas principais receitas 

Partidos usam 

fundo para 

bancar de 

bebida a 

jatinhos 

03.06.17 

RELAÇÕES 

HIERÁRQUICAS 04.06.17 

ESPECIAL DIA DOS 

NAMORADOS - AO 

MENOS 20 ATRAÇÕES 

INTERNACIONAIS SE 

APRESENTAM NA 

CIDADE ATÉ O FIM DO 

PF prende 

Rocha Loures 

e aumenta 

pressão sobre 

Temer 
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ANO; CONFIRA A 

PROGRAMAÇÃO E VEJA 

O QUE DIZEM FÃS E 

ORGANIZADORES 

24.06.17 

RELAÇÕES 

FAMILIARES 25.06.17 

O MELHOR DE São Paulo - 

RESTAURANTES, BARES 

& COZINHA 2017 OS 

VENCEDORES ELEITOS 

PELO JÚRI E PELO 

DATAFOLHA 

Prisões por 

corrupção 

crescem 

288% em três 

anos 

08.07.17 

EXIGÊNCIAS 

SOCIAIS QUE 

CONFUNDEM, 

IMPEDEM E 

CONFINAM 09.07.17 

AGORA VAI? - Com 

histórico de abandono e 

revitalizações fracassadas, o 

centro abarca nova retomada, 

com projeto de reforma da Sé, 

investimentos culturais e 

lançamentos imobiliários 

Corte de 

R$ 39 bilhões 

no gasto 

federal afeta 

serviços 

29.07.17 

CENAS DE 

INFÂNCIA 30.07.17 

especial vinhos | 40 sugestões 

para combinar com qualquer 

estação do ano | qual é seu 

estilo | onde comprar | eventos 

| wine-bares | orgânicos e 

artesanais 

Governo quer 

cortar auxílio 

pago a 

servidor 

18.11.17 

RELAÇÕES 

RACIAIS 

(FERIADO DA CS 

NEGRA) 19.11.17 INDISPONÍVEL 

Deputados 

viajam mais, 

mas prestação 

de contas é 

falha 

16.12.17 

SITUAÇÃO DE 

ASSALTO 17.12.17 INDISPONÍVEL 

Reforma 

branda 

beneficiará 

52% dos 

servidores 

federais 

 

Fonte: Elaborada pelas autoras. 

 

Tabela 5 – Links para acesso das manchetes da Revista “Sãopaulo” e do Caderno 

“Metrópole” do ano de 2015. 

 

DATA 

DOMINGO SITE REVISTA ‘sãopaulo’ SITE CADERNO “Metrópole” 

08.02.15 

https://acervo.folha.com.br/leitor.do?num

ero=20129&anchor=5979902&origem=b

usca&pd=ceb98eee887d1ff99f3dbb4b29

http://acervo.estadao.com.br/pagina/#

!/20150208-44308-nac-1-pri-a1-not 

https://acervo.folha.com.br/leitor.do?numero=20129&anchor=5979902&origem=busca&pd=ceb98eee887d1ff99f3dbb4b290ee60a
https://acervo.folha.com.br/leitor.do?numero=20129&anchor=5979902&origem=busca&pd=ceb98eee887d1ff99f3dbb4b290ee60a
https://acervo.folha.com.br/leitor.do?numero=20129&anchor=5979902&origem=busca&pd=ceb98eee887d1ff99f3dbb4b290ee60a
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0ee60a  

08.03.15 

https://acervo.folha.com.br/leitor.do?num

ero=20157&anchor=5983244&origem=b

usca&pd=35641d29aebd9e0f913ed793e3

601127 

http://acervo.estadao.com.br/pagina/#

!/20150308-44336-nac-1-pri-a1-not 

29.03.15 

https://acervo.folha.com.br/leitor.do?num

ero=20178&anchor=5985854&origem=b

usca&pd=3eea69fdb7db4d9f70710f8154

650697 

http://acervo.estadao.com.br/pagina/#

!/20150329-44357-nac-1-pri-a1-not 

05.04.15 INDISPONÍVEL 

http://acervo.estadao.com.br/pagina/#

!/20150405-44364-nac-1-pri-a1-not 

19.04.15 

https://acervo.folha.com.br/leitor.do?num

ero=20199&anchor=5987748&origem=b

usca  

http://acervo.estadao.com.br/pagina/#

!/20150419-44378-nac-1-pri-a1-not 

07.06.15 

https://acervo.folha.com.br/leitor.do?num

ero=20248&anchor=5992406&origem=b

usca&pd=93fd419d0ef1c3bf0216b80b28

c649ff  

http://acervo.estadao.com.br/pagina/#

!/20150607-44427-nac-1-pri-a1-not 

 

Fonte: Elaborado pelas autoras 

 

Tabela 6 – Links para acesso das manchetes da Revista “Sãopaulo” e do Caderno 

“Metrópole” do ano de 2016. 

 

DATA 

DOMINGO SITE REVISTA 'sãopaulo' SITE CADERNO “Metrópole” 

17.01.16 

https://acervo.folha.com.br/leitor.do?num

ero=20472&anchor=6013286&origem=b

usca  

http://acervo.estadao.com.br/pagina/#

!/20160117-44651-nac-1-pri-a1-not 

20.03.16 

https://acervo.folha.com.br/leitor.do?num

ero=20535&anchor=6018661&origem=b

usca&pd=b61929a2aa497a85f6d93412f5

ef1e3f  

http://acervo.estadao.com.br/pagina/#

!/20160320-44714-nac-1-pri-a1-not 

27.03.16 

https://acervo.folha.com.br/leitor.do?num

ero=20542&anchor=6019439&origem=b

usca  

http://acervo.estadao.com.br/pagina/#

!/20160327-44721-nac-1-pri-a1-not 

22.05.16 

https://acervo.folha.com.br/leitor.do?num

ero=20598&anchor=6024431&origem=b

usca&pd=196dc5aa366949c6b0ede5e259

6bb7e7 

http://acervo.estadao.com.br/pagina/#

!/20160522-44777-nac-1-pri-a1-not 

24.07.16 

https://acervo.folha.com.br/leitor.do?num

ero=20661&anchor=6029734&origem=b

usca  

http://acervo.estadao.com.br/pagina/#

!/20160724-44840-nac-1-pri-a1-not 

https://acervo.folha.com.br/leitor.do?numero=20129&anchor=5979902&origem=busca&pd=ceb98eee887d1ff99f3dbb4b290ee60a
https://acervo.folha.com.br/leitor.do?numero=20157&anchor=5983244&origem=busca&pd=35641d29aebd9e0f913ed793e3601127
https://acervo.folha.com.br/leitor.do?numero=20157&anchor=5983244&origem=busca&pd=35641d29aebd9e0f913ed793e3601127
https://acervo.folha.com.br/leitor.do?numero=20157&anchor=5983244&origem=busca&pd=35641d29aebd9e0f913ed793e3601127
https://acervo.folha.com.br/leitor.do?numero=20157&anchor=5983244&origem=busca&pd=35641d29aebd9e0f913ed793e3601127
https://acervo.folha.com.br/leitor.do?numero=20178&anchor=5985854&origem=busca&pd=3eea69fdb7db4d9f70710f8154650697
https://acervo.folha.com.br/leitor.do?numero=20178&anchor=5985854&origem=busca&pd=3eea69fdb7db4d9f70710f8154650697
https://acervo.folha.com.br/leitor.do?numero=20178&anchor=5985854&origem=busca&pd=3eea69fdb7db4d9f70710f8154650697
https://acervo.folha.com.br/leitor.do?numero=20178&anchor=5985854&origem=busca&pd=3eea69fdb7db4d9f70710f8154650697
https://acervo.folha.com.br/leitor.do?numero=20199&anchor=5987748&origem=busca
https://acervo.folha.com.br/leitor.do?numero=20199&anchor=5987748&origem=busca
https://acervo.folha.com.br/leitor.do?numero=20199&anchor=5987748&origem=busca
https://acervo.folha.com.br/leitor.do?numero=20248&anchor=5992406&origem=busca&pd=93fd419d0ef1c3bf0216b80b28c649ff
https://acervo.folha.com.br/leitor.do?numero=20248&anchor=5992406&origem=busca&pd=93fd419d0ef1c3bf0216b80b28c649ff
https://acervo.folha.com.br/leitor.do?numero=20248&anchor=5992406&origem=busca&pd=93fd419d0ef1c3bf0216b80b28c649ff
https://acervo.folha.com.br/leitor.do?numero=20248&anchor=5992406&origem=busca&pd=93fd419d0ef1c3bf0216b80b28c649ff
https://acervo.folha.com.br/leitor.do?numero=20472&anchor=6013286&origem=busca
https://acervo.folha.com.br/leitor.do?numero=20472&anchor=6013286&origem=busca
https://acervo.folha.com.br/leitor.do?numero=20472&anchor=6013286&origem=busca
https://acervo.folha.com.br/leitor.do?numero=20535&anchor=6018661&origem=busca&pd=b61929a2aa497a85f6d93412f5ef1e3f
https://acervo.folha.com.br/leitor.do?numero=20535&anchor=6018661&origem=busca&pd=b61929a2aa497a85f6d93412f5ef1e3f
https://acervo.folha.com.br/leitor.do?numero=20535&anchor=6018661&origem=busca&pd=b61929a2aa497a85f6d93412f5ef1e3f
https://acervo.folha.com.br/leitor.do?numero=20535&anchor=6018661&origem=busca&pd=b61929a2aa497a85f6d93412f5ef1e3f
https://acervo.folha.com.br/leitor.do?numero=20542&anchor=6019439&origem=busca
https://acervo.folha.com.br/leitor.do?numero=20542&anchor=6019439&origem=busca
https://acervo.folha.com.br/leitor.do?numero=20542&anchor=6019439&origem=busca
https://acervo.folha.com.br/leitor.do?numero=20598&anchor=6024431&origem=busca&pd=196dc5aa366949c6b0ede5e2596bb7e7
https://acervo.folha.com.br/leitor.do?numero=20598&anchor=6024431&origem=busca&pd=196dc5aa366949c6b0ede5e2596bb7e7
https://acervo.folha.com.br/leitor.do?numero=20598&anchor=6024431&origem=busca&pd=196dc5aa366949c6b0ede5e2596bb7e7
https://acervo.folha.com.br/leitor.do?numero=20598&anchor=6024431&origem=busca&pd=196dc5aa366949c6b0ede5e2596bb7e7
https://acervo.folha.com.br/leitor.do?numero=20661&anchor=6029734&origem=busca
https://acervo.folha.com.br/leitor.do?numero=20661&anchor=6029734&origem=busca
https://acervo.folha.com.br/leitor.do?numero=20661&anchor=6029734&origem=busca
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31.07.16 

https://acervo.folha.com.br/leitor.do?num

ero=20668&anchor=6030455&origem=b

usca  

http://acervo.estadao.com.br/pagina/#

!/20160731-44847-nac-1-pri-a1-not 

09.10.16 

https://acervo.folha.com.br/leitor.do?num

ero=20738&anchor=6036123&origem=b

usca  

http://acervo.estadao.com.br/pagina/#

!/20161009-44917-nac-1-pri-a1-not 

13.11.16 INDISPONÍVEL 

http://acervo.estadao.com.br/pagina/#

!/20161113-44952-nac-1-pri-a1-not 

04.12.16 

https://acervo.folha.com.br/leitor.do?num

ero=20795&anchor=6041101&origem=b

usca  

http://acervo.estadao.com.br/pagina/#

!/20161204-44973-nac-1-pri-a1-not 

11.12.16 

https://acervo.folha.com.br/leitor.do?num

ero=20801&anchor=6041538&origem=b

usca  

http://acervo.estadao.com.br/pagina/#

!/20161211-44980-nac-1-pri-a1-not 

 

Fonte: Elaborado pelas autoras 

 

Tabela 7 – Links para acesso das manchetes da Revista “Sãopaulo” e do Caderno 

“Metrópole” do ano de 2017. 

 

DATA 

DOMINGO SITE REVISTA 'sãopaulo' SITE CADERNO “Metrópole” 

19.02.2017 

https://acervo.folha.com.br/leitor.do?num

ero=20871&anchor=6046091&origem=b

usca  

http://acervo.estadao.com.br/pagina/#

!/20170219-45050-nac-1-pri-a1-not 

26.02.17 INDISPONÍVEL 

http://acervo.estadao.com.br/pagina/#

!/20170226-45057-nac-1-pri-a1-not 

12.03.17 

https://acervo.folha.com.br/leitor.do?num

ero=20892&anchor=6047495&origem=b

usca  

http://acervo.estadao.com.br/pagina/#

!/20170312-45071-nac-1-pri-a1-not 

04.06.17 

https://acervo.folha.com.br/leitor.do?num

ero=47852&anchor=6054850&origem=b

usca  

http://acervo.estadao.com.br/pagina/#

!/20170604-45155-nac-1-pri-a1-not 

25.06.17 

https://acervo.folha.com.br/leitor.do?num

ero=47879&anchor=6056968&origem=b

usca  

http://acervo.estadao.com.br/pagina/#

!/20170625-45176-nac-1-pri-a1-not 

09.07.17 

https://acervo.folha.com.br/leitor.do?num

ero=47897&anchor=6058166&origem=b

usca  

http://acervo.estadao.com.br/pagina/#

!/20170709-45190-nac-1-pri-a1-not 

30.07.17 

https://acervo.folha.com.br/leitor.do?num

ero=47925&anchor=6059892&origem=b

usca  

http://acervo.estadao.com.br/pagina/#

!/20170730-45211-nac-1-pri-a1-not 

https://acervo.folha.com.br/leitor.do?numero=20668&anchor=6030455&origem=busca
https://acervo.folha.com.br/leitor.do?numero=20668&anchor=6030455&origem=busca
https://acervo.folha.com.br/leitor.do?numero=20668&anchor=6030455&origem=busca
https://acervo.folha.com.br/leitor.do?numero=20738&anchor=6036123&origem=busca
https://acervo.folha.com.br/leitor.do?numero=20738&anchor=6036123&origem=busca
https://acervo.folha.com.br/leitor.do?numero=20738&anchor=6036123&origem=busca
https://acervo.folha.com.br/leitor.do?numero=20795&anchor=6041101&origem=busca
https://acervo.folha.com.br/leitor.do?numero=20795&anchor=6041101&origem=busca
https://acervo.folha.com.br/leitor.do?numero=20795&anchor=6041101&origem=busca
https://acervo.folha.com.br/leitor.do?numero=20801&anchor=6041538&origem=busca
https://acervo.folha.com.br/leitor.do?numero=20801&anchor=6041538&origem=busca
https://acervo.folha.com.br/leitor.do?numero=20801&anchor=6041538&origem=busca
https://acervo.folha.com.br/leitor.do?numero=20871&anchor=6046091&origem=busca
https://acervo.folha.com.br/leitor.do?numero=20871&anchor=6046091&origem=busca
https://acervo.folha.com.br/leitor.do?numero=20871&anchor=6046091&origem=busca
https://acervo.folha.com.br/leitor.do?numero=20892&anchor=6047495&origem=busca
https://acervo.folha.com.br/leitor.do?numero=20892&anchor=6047495&origem=busca
https://acervo.folha.com.br/leitor.do?numero=20892&anchor=6047495&origem=busca
https://acervo.folha.com.br/leitor.do?numero=47852&anchor=6054850&origem=busca
https://acervo.folha.com.br/leitor.do?numero=47852&anchor=6054850&origem=busca
https://acervo.folha.com.br/leitor.do?numero=47852&anchor=6054850&origem=busca
https://acervo.folha.com.br/leitor.do?numero=47879&anchor=6056968&origem=busca
https://acervo.folha.com.br/leitor.do?numero=47879&anchor=6056968&origem=busca
https://acervo.folha.com.br/leitor.do?numero=47879&anchor=6056968&origem=busca
https://acervo.folha.com.br/leitor.do?numero=47897&anchor=6058166&origem=busca
https://acervo.folha.com.br/leitor.do?numero=47897&anchor=6058166&origem=busca
https://acervo.folha.com.br/leitor.do?numero=47897&anchor=6058166&origem=busca
https://acervo.folha.com.br/leitor.do?numero=47925&anchor=6059892&origem=busca
https://acervo.folha.com.br/leitor.do?numero=47925&anchor=6059892&origem=busca
https://acervo.folha.com.br/leitor.do?numero=47925&anchor=6059892&origem=busca
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19.11.17 INDISPONÍVEL 

http://acervo.estadao.com.br/pagina/#

!/20171119-45323-nac-1-pri-a1-not  

17.12.17 INDISPONÍVEL 

http://acervo.estadao.com.br/pagina/#

!/20171217-45351-nac-1-pri-a1-not  

 

Fonte: Elaborado pelas autoras 

 

8.2 Relatos 

 

2015 

07.02.15 

Psicodrama Público no CCSP 

 

Sábado 07 de fevereiro de 2015 

Sala: Adoniran Barbosa 

Direção: Valéria Barcellos 

Ego auxiliar: Marcos Souza 

  

Há três semanas vinham acontecendo conflitos na relação dos usuários junto ao uso 

do espaço do Centro Cultural São Paulo. A polêmica surgiu a partir de uma sessão 

de psicodrama que um dos participantes entrou com uma bicicleta na sala de teatro. 

Os coordenadores do psicodrama público e funcionários da produção do CCSP 

foram esclarecidos das regras de convivência e do multiuso do centro cultural que 

atende diversos tipos de público. 

Inspirada pelos fatos, escolhi trabalhar com os limites no paradigma: Espaço 

Público X Espaço Privado. 

Na apresentação surgiram da plateia explicações do que é o psicodrama público: 

promove a inclusão, que aquele é um local de todos e para todos, um lugar para 

fazer descobertas e de reviver situações. 

http://acervo.estadao.com.br/pagina/#!/20171119-45323-nac-1-pri-a1-not
http://acervo.estadao.com.br/pagina/#!/20171119-45323-nac-1-pri-a1-not
http://acervo.estadao.com.br/pagina/#!/20171217-45351-nac-1-pri-a1-not
http://acervo.estadao.com.br/pagina/#!/20171217-45351-nac-1-pri-a1-not
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Jogos de aquecimento inespecífico começam com o público no palco. Jogos de 

roda, diagonais e finalmente filas. Nessa fila o atendimento era feito por mim no 

papel de atendente. A tudo que me foi solicitado indicava a sala da direita para 

aguardar. Todos tratados com o absoluto descaso como em qualquer instituição 

pública. A mobilização do que sentimos quando somos transformados em MASSA; 

em coletivo perdemos a individualidade para ser então, mais um. 

Mantiveram-se as duas fileiras de pessoas do último jogo, uma de cada lado do 

palco, perpendicular em relação a plateia. 

Desenho um quadrado pequeno de fita crepe no grande retângulo do palco da sala 

Adoniram Barbosa. Convidei um voluntário para “ocupar” esse quadrado. Neste 

espaço ele poderia fazer o que quisesse. Uma pessoa da plateia grita: Fica pelado! 

Faço uma intervenção dizendo que esse quadrado está no palco do Centro Cultural 

que está na cidade de São Paulo. Nesse espaço não pode ficar pelado por respeito a 

regras de convivência, respeito, etc. Os participantes concordam que ele não deve 

fuçar pelado. Voltamos ao voluntário que foi experimentando de diversas formas o 

espaço dentro do pequeno quadrado: pulando, dançando, deitando, etc. Fui 

colocando cada vez mais gente neste espaço quadrado e assim tiveram que 

começar algumas combinações e regras. As pessoas que estavam nas fileiras ao 

lado no palco foram convidadas a dizer o que lhes parece, olhar essas pessoas 

apertadas no quadrado. 

Chuva de ideias da plateia: trem, ônibus, metrô, praia no verão, balada, elevador... 

No psicodrama interno sugeri, como consigna, que encontrassem uma cena que 

tivessem vivido um conflito junto ao coletivo. Surgiram vários emergentes grupais 

oferecendo suas cenas: duas irmãs em conflito de convivência ao dividir o mesmo 

quarto foi a segunda cena mais votada pela plateia também. 

A cena protagônica foi a de um homem que encontra um amigo num bar em frente 

a uma igreja Evangélica. Na mesa ao lado senta-se um casal Gay que se beija. Seu 

amigo evangélico fica indignado e o protagonista pensa: “mas eles têm direito”. 

Enfim, esse foi o conflito mote da cena. 

A cenografia continuou sendo feita na hora e pelos atores que estavam no palco. 

Outro quadrado de fita crepe, igual ao primeiro, virou a outra mesa do bar. Em 

frente uma grande cruz de fita crepe marcava a Igreja evangélica. 

Havia em cena então o casal gay, os dois amigos e um coro da igreja, Com a 

licença do protagonista, usei a cena como disparadora e as pessoas da plateia 

podiam fazer duplos e dar voz ao pensamento de qualquer um dos personagens no 

palco.  



67 
 

Surgiram novos personagens incluídos pela plateia: Uma mãe assiste a cena de 

mãos dadas com um filho de cinco anos. Diversos pontos de vista foram colocados, 

tanto no lugar da mãe como aos questionamentos do filho. Foi necessário usar de 

bom senso para estabelecer algumas regras de convivência. 

Entre os Temas que surgiram: homofobia; preconceito; igualdade de direito; 

dificuldade em dividir o espaço onde cada indivíduo tem que lidar com o coletivo; 

as regras nem sempre são baseadas em igualdade e justiça; lidar com o coletivo em 

espaços limitados, cada vez menores; respeito com a religião; direito dos gays de 

expressar seu afeto em público; Há décadas atrás nem mulheres, nem negros e nem 

homossexuais tinham o direito de se manifestar. 

O tema mobilizou a plateia de tal forma que não paravam de vir pessoas para fazer 

o pensamento ou estabelecer um diálogo entre os personagens do palco. 

O rapaz que sugeriu que o ator ficasse pelado estava de saia por cima da calça e 

quando perguntei seu nome ele disse: senhora. O senhora estava disposto a desafiar 

autoridades e regras, testando limites. O próprio fato de estar de saia e sua atitude 

desafiadora já denotavam alguém pronto para o “combate” com a autoridade e as 

“leis” de convívio do espaço.  

Em seguida surgiu um senhor, que na semana anterior interferiu trazendo questões 

políticas, já no palco querendo participar da cena. O ego-auxiliar entrou, por já 

conhecê-lo, e o trouxe para a cena do casal, conseguindo fazê-lo interagir com os 

demais personagens. A plateia estava tão ou mais incomodada do que eu. A 

proposta era destrutiva com intenção de “derrubar” as regras do jogo 

psicodramático. 

Os temas como homossexualidade, privado e público estão cada vez mais 

polêmicos na nossa sociedade que se “esforça” para ser inclusiva, ao mesmo tempo 

que no ambiente VIRTUAL as pessoas têm sido mais extremistas. Mesmo as leis 

têm um tempo de adaptação uma vez que surgem a partir do conflito ou para evitá-

lo. 

O compartilhar foi intenso e também disputado pelos participantes.  
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07.03.15 

 
Relato Centro Cultural dia 07/03/2015 
Diretora: Mariângela Pinto da Fonseca Wechsler 
 
Foi muito interessante o trabalho com egos-auxiliares espontâneos...no dia que antecedia o 
Dia Internacional da Mulher. Nosso trabalho sociodramático foi  na sala Adoniran Barbosa!!!! 
  
Chamei o subgrupo dos frequentadores assíduos para apresentar o  Psicodrama Público para 
aquele público do sábado por volta de umas 70 pessoas no final, onde a maioria estava lá 
pela 1a. vez. Muitos alunos de Psicologia da PUC, (obrigado professoras Nadir, Juliana e 
Rosalba por indicar o CC), da FMU, da USP, também... 
  
Convidei quem quisesse ser meus Egos-Auxiliares do dia e formamos um grupo de direção. 
Ajudaram-me no aquecimento corporal e foram muito ativos e adequados nos 
desdobramentos... Muito Bom!  
  
Nosso aquecimento deu ênfase aos  brinquedos e jogos imaginários  que puderam aparecer 
no cenário – corda, bola, bolinha de gude, bicicleta, peão, etc..e aos discursos 
improvisados para celebrarmos o dia internacional das mulheres, dando possibilidades para 
as cenas de cada um aparecerem 
  
As cenas emergentes foram 5: 
  
1) Saudades (um filho que ia viajar para o Canadá – estudar – e se separa da mãe) 
  
2) Casamento (relação entre homem e mulher) 
  
3) o Peão (trabalhador rural) e a Dama ( diferenças sociais e abordagens agressivas/violentas 
entre homem e mulher) 
  
4) O auto conhecimento que visa as transformações 
  
5) O peso na coluna (a mãe que teve muitos filhos e que viveu para cuidar do lar e deles e 
mereceria uma vida melhor) 
  
A cena eleita, com o critério de maior votação, foi Saudades, mas ao desdobramos para 
outras e a que, de fato, foi mais trabalhada, em cena , foi o Peão e a Dama, pois apresentou 
um conflito entre a “burguesa” que não sabe se defender  e nem pedir socorro, pois fica 
indignada com a realidade violenta e inadequada da abordagem dos Homens (de qualquer 
classe social) ao passar pela Av. Paulista... Assim, podemos dizer que o Representante grupal 
foi a cena Saudades mas  o protagonista foi a personagem Burguesa que apareceu no 
cenário dramático, com suas questões. 
  
Foi assim que celebramos nosso dia Internacional da Mulher, experimentando novas 
maneiras de nos relacionarmos com a afetividade do Homem – que consegue ao emprestar 
a afetividade da mãe, dizer ao pai o quanto ele é seu herói; experimentando o pedido de 



69 
 

socorro frente uma indignação que paralisa a Mulher ao idealizar um cotidiano sem violência 
entre os gêneros, entre as classes sociais, onde ela (mulher), possa reconhecer suas 
fragilidades mas, também, reconhecer sua potência e Natureza ao fazer alianças com o que 
pode ajudar no seu crescimento – o “desencanar” que proporciona a leveza, os “prazeres” ( 
a música, por ex) e o foco na sua própria trajetória, saindo da armadilha que representa o 
peso da coluna e o controle ao carregar o mundo nas costas. 
  
Obrigado a todos que lá estavam e, sobretudo, ao Walter, ao Ângelo e ao André que foram 
excelentes Egos-Auxiliares... 
  
Abraço a todos, neste Dia Internacional da Mulher 
  
Mariângela Wechsler   
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28.03.15 

 

Ato/experimentação  socionômica   28  de  março  de  2015   CCSP  –  Espaço  Missões   André  

Marcelo  Dedomenico      “Eu  sou  Palooza!”      

“Hey,  mãe!  Tem  uns  amigos  tocando  comigo/  eles  são   legais,  além  do  mais/  não  querem  

nem  saber/  que  agora,  lá   fora/  o  mundo  todo  é  uma  ilha/  a  milhas  e  milhas/  de   qualquer  

lugar/  nessa  terra  de  gigantes/  que  trocam  vidas   por  diamantes/  a  juventude  é  uma  banda/  

numa   propaganda  de  refrigerantes...”  (Engenheiros  do  Hawaii  –   Terra  de  Gigantes)      

“Eu  só  queria  te  contar   Que  eu  fui  lá  fora   E  vi  dois  sóis  um  dia   E  a  vida  que  ardia  sem  

explicação.”   (Cássia  Eller  –  O  segundo  sol)           Entre  a  preguiça  de  Macunaíma  e  a  recusa  

estranha  de  Bartleby  há  uma  zona  de   possibilidades   ainda   não   esgotadas   e   o   

comprometimento   arrasta   um   corpo   falante   pelo   metrô   até   o   espaço   Missões   num   

sábado   de   manhã   para   mais   um   trabalho(?)   dramático...   nesse   trajeto   procurava   esvaziar-

‐se   de   expectativas   concretas   ou   imaginárias   a   respeito   do   que   fazer...   esforça-‐se   para   

chegar   sem   elas  àquele  espaço...  É  quase  sempre  assim,  como  criança  na  hora  do  banho  que   

recusa-‐se  insistentemente  ao  pedido  dos  adultos  em  submeter-‐se  às  rotinas  de   higiene  

corporal  e  depois  que  entra  em  baixo  d’água,  de  lá  não  quer  mais  sair...   Desejo  meio  

ambivalente,  meio  esquizo...  De  estar  e  não  estar...  De  estar  dentro  e   fora  ao  mesmo  tempo...   

Muitos  corpos  falantes  já  o  esperam,  estudantes  em  sua  grande  maioria  que  ali   estão  pela  

primeira  vez,  muitos  a  pedido  dos  professores...  cumprimenta  alguns   conhecidos,  troca  

algumas  palavras  com  outros  e  começa  às  10h35...  Não  explica   nada,  pede  a  todos  que  

fiquem  em  pé  e  guardem  bolsas  e  cadernos:  não  haverá   nenhuma  aula  para  ser  anotada,  

tampouco  espetáculo  a  ser  visto...  Macunaíma  e   Bartleby   não   lhe   dão   trégua   facilmente,   a   

preguiça   de   um   e   a   recusa   do   outro   insistem  em  lhe  acompanhar...   

Levante-se   em   silêncio,   caminhe,   encontre   alguém,   troque   algumas   palavras,  explore  com  

o  olhar  os  corpos  falantes  ao  seu  redor,  o  espaço  no   qual   você   encontra-se,   tente   

rapidamente   conhecer   quem   está   próximo   a   você...     O  aquecimento  prossegue  em  

silêncio...     

Pare  em  algum  lugar  da  sala  numa  posição  que  não  seja  nem  em  pé  e  nem   sentado  na  

cadeira  em  que  antes  estava.     Quase  todos  sentam-‐se  ao  chão...     

Feche  seus  olhos...  Refaça  o  percurso  de  sua  casa  até  aqui,  os  pensamentos   que   foram   lhes   

ocorrendo,   suas   expectativas   do   que   encontraria,   tranque   tudo  isso  de  algum  modo  e  

deixe  de  lado...  Crie  uma  personagem  para  estar  
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aqui,   seja   essa   personagem,   observe   bem   seus   movimentos,   suas   vestimentas,  seus  gestos  

principais.  Abra  seus  olhos.  Fique  na  posição  que   essa   personagem   exige   de   seu   corpo,   

exagere   no   gesto   que   mais   o   caracteriza.   Olhe   às   personagens   que   estão   pelo   espaço...   

Escolham-se   em   silêncio...  Formem  pequenos  grupos  e  criem  cenas  para  serem  apresentadas   

aos  demais...   Vários  subgrupos  começam  a  apresentar  suas  cenas  no  meio  do  espaço.  Avisa-‐

se   que   não   haverá   microfone...   “espectadores”   terão   que   esforçar-‐se   para   ouvir   quem  

estava  em  cena  e  os  atores  terão  que  esforçar-‐se  para  se  fazerem  ouvir...   Uma  certa  

atmosfera  de  estranhamento  vai  se  produzindo  aos  poucos...   Uma  sucessão  de  cenas  é  

apresentada...  em  algumas  o  silêncio  predomina...  cenas   de  sala  de  aula,  um  jogador  de  

futebol  de  sucesso  largando  a  profissão  pra  virar   palhaço,   uma   banda   de   rock   cujo   ritmo   

é   dado   por   um   cantor   jovem   numa   cadeira  de  rodas,  pessoas  discutindo  sobre  alguns  

assuntos  enquanto  matavam   moscas   que   as   incomodavam,   pessoas   invisíveis   e   isoladas   

que   percebem   uma   bailarina  dançando...   Pede-‐se  que  algumas  cenas  sejam  reapresentadas  

aleatoriamente  a  pedido  dos   presentes.   A   cada   repetição   as   personagens   escolhem   sua   

fala   e   gesto   mais   marcantes.  Repete-‐se  exaustivamente  as  repetições.  Os  gestos  e  falas  

começam  a   ter   vida   própria,   vão   contagiando   outros   participantes,   reaparecem   em   outras   

personagens   de   cenas   subsequentes.   Pequenos   enunciados   e   movimentos   corporais   

começam   a   atravessar   os   presentes.   O   palco   vai   sendo   ocupado   e   esvaziado   

sucessivamente,   as   diretrizes   do   diretor   ficam   cada   vez   menos   necessárias  e  o  movimento  

espontâneo  e  alternado  de  entrar  e  sair  de  cena,  de   esvaziar   e   ocupar   o   palco   vai   se   

produzindo,   as   mesmas   personagens   com   pequenas  modificações  vão  se  alternando  na  

apresentação,  os  enunciados  vão  se   sucedendo  e  passando  de  boca  em  boca,  há  uma  espécie  

de  contágio  cênico.  Uma   grupalidade  produz-‐se  engendrada  nesses  elementos  enunciativos  e  

gestuais  que   se  repetem  a  cada  vez  de  modo  diferente  e  por  diferentes  corpos  falantes.   Um  

enunciado  de  suicídio  é  o  que  mais  se  repete  articulado  com  inúmeros  outros   que   o   dão   

sustentação   na   produção   de   cenas   correspondentes.   O   palco   delimitado   entre   todos   

alterna-‐se   entre   um   vazio   e   ocupações   cênicas   cujas   fronteiras   entre   quem   assiste   e   

quem   interpreta   já   não   é   tão   possível   de   distinguir.   O   movimento   de   criação   cênico   

acontece   de   forma   algumas   vezes   rápido,   espontâneo   e   vertiginoso,   sem   nenhuma   

necessidade   de   orientação   do   psicodramatista   presente,   o   qual   fica   apenas   cuidando   de   

pequenos   ajustes   estéticos  ou  da  entrada  de  personagens  em  cena.   As   cenas   apresentadas   

trazem   inúmeros   elementos   subjetivos   relacionados   ao   suicídio,  à  loucura,  ao  preconceito,  

ao  que  a  mídia  divulga,  aos  conhecidos  que   sofrem   quando   um   ente   querido   se   suicida,   

ora   o   suicídio   e   a   morte   são   enaltecidos,  ora  criticados,  ora  esconjurados,  ora  moralizados,  

ora  midiatizados  e   espetacularizados,   ora   cuidado,   ora   os   corpos   mortos   são   levados   em   

uma   procissão   carnavalizada   ao   ritmo   de   um   samba   popular...   Uma   personagem   aparece  

e  reaparece  constantemente  entre  as  cenas  repetindo  um  quase  mantra:   “Eu  sou  Palooza!”.  Há  
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ainda  muitas  outras  coisas,  personagens  diversos,  gestos   inúmeros,   enunciados   non-sense   que   

apresentam-‐se   na   geografia   do   palco...   Retoma-‐se  a  direção  apenas  para  dar  um  corte  

nos  fluxos  criativos  e  expressivos   devido  ao  horário  que  começa  a  esgotar-‐se.     

Abre-‐se  ao  compartilhar:  inúmeras  falas  sucedem-‐se  sobre  histórias  pessoais  ou   familiares  

de  suicídio,  agradece-‐se  pela  liberdade  produzida  e  pela  possibilidade   de  cuidar  desse  

assunto  de  modo  não  moralista  ou  patologizante,  mas  como  algo   humano,   demasiado   

humano.   “Palooza”   reaparece   e   diz   ser   aquela   que   desvia,   que   subverte,   a   própria   

encarnação   da   transgressão.   Percebe-‐se   lágrimas   em   alguns  olhares,  inclusive  nesse  que  

vos  escreve,  uma  sensação  alegre/triste  faz-‐ se  presente  e  uma  leveza  começa  a  tomar  conta  

do  corpo  enquanto  uma  rede  de   escuta   com   seu   silêncio   necessário   vai   dando   sustentação   

aos   compartilhamentos.  Um  corpo  falante  em  seu  compartilhar  recita  versos  de  uma   música:  

“...  nessa  terra  de  gigantes  que  trocam  vidas  por  diamantes.../  Hey,  mãe!   Eu  tenho  uma  

guitarra  elétrica/  durante  muito  tempo  isso  foi  tudo  que  eu  queria   ter...”  e   ainda   uma   outra:  

“...explicação,   não   tem   explicação,   explicação,   não   tem   explicação,  não  tem,  não  tem,  não  

tem...”        Breves  considerações  técnicas  e  metodológicas  do  ato/experimentação:   (Algumas  

questões  formuladas  por  alunos  após  o  trabalho  e  que  são  agora  respondidas  com  mais   

consistência)     

1. Grupo  e  grupalidade1  são  duas  grandezas  inversamente  proporcionais.   Conforme  uma  vai  

expandindo-‐se,  a  outra  se  retrai  e  vice-‐versa.  Chama-‐se   aqui   grupo   à   uma   instituição   

socionômica   dada   por   suas   dinâmicas   de   funcionamento   relacional   e   estrutural   com   

posições   bem   definidas   de   sujeito   ou   papéis   bem   delimitados   (o   diretor   de   psicodrama,   

os   atores-‐ espontâneos,   a   platéia,   etc.),   as   relações   sociométricas   de   atração,   neutralidade   

e   rejeição,   etc.   Algumas   coisas   ainda   predominam   em   um   grupo:   as   dicotomias   interior   

e   exterior,   as   identidades   individuais   e   grupais,  as  dicotomias  indíviduo-‐grupo  e  grupo-‐

sociedade.  Um  grupo  tem   grandeza  G=1  (o  todo  do  grupo,  a  unidade  individuada).  Um  grupo  

quase   sempre   entendido   como   um   grande   indivíduo   com   suas   fases   de   desenvolvimento   

e   níveis   de   organização.   Chama-‐se   aqui   grupalidade   à   materialidade  produzida  entre  os  

elementos  presentes,  corpos  orgânicos   e  inorgânicos  e  enunciados,  há  um  fora  que  é  diferente  

de  um  exterior,  as   fronteiras  entre  dentro  e  fora  são  borradas.  Sua  grandeza  é  da  ordem  G<1   

e  seu  funcionamento  faz-‐se  em  rede.  Mais  talvez  precise-‐se  ainda  colocar   as   coisas   de   

um   outro   modo   já   que   não   trata-‐se   de   uma   dicotomia   e   a   linguagem   escrita   ou   

falada   sempre   torna-‐se   uma   adversária   nesses   momentos:   há   uma   grupalidade   onde   um   

grupo   se   constitui   e   é   por   ele   sobrecodificada  e  uma  grupalidade  que  foge  desse  grupo  o  

tempo  todo.   Uma   grupalidade   poderá   reforçar   tanto   significações   e   sentidos   já   

determinados   num   plano   representativo   quando   capturada   por   alguma   instituição   grupal,   

quanto   favorecer   a   expressão   de   uma   polivocidade   e   polissemia  nas  palavras  e  gestos  
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descolados  de  uma  pessoalidade,  de  uma   individualidade  ao  fugir  dessa  mesma  instituição.  

Uma  grupalidade  como   o  elemento  que  foge  da  lógica  dicotômica,  nem  A,  nem  B,  nem  

A+B,  termo   amorfo,  ponto  de  convergência  igual  à  zero,  que  burla  uma  paradigmática   

explicativa,   categorial,   determinista,   com   seus   objetos   já   dados   para   consumo   e   

intervenção.   A   quarta   pessoa   do   singular,   sem   formalização,                                                                                                                    

1  André  M.  Dedomenico.  Grupalidade  –  um  corte  transversal  na  clínica.  Dissertação  de   

mestrado.  PUC/SP.  2013.  132p.   

sem   substância,   o   it   de   Clarice   Lispector.   Grupalidade-‐linha   tangente,   calculada  em  

razão  do  seu  ângulo  de  desvio  de  um  centro,  que  encosta  no   círculo   apenas   em   um   ponto   

e   foge   de   sua   circularidade,   para   além   do   senos   e   cossenos   numa   sensação   de   

despermanência.   Grupalidade-‐ cintilações   de   branco   sobre   um   fundo   branco   para   fugir   

de   uma  gestalt   figura-‐fundo,  na  composição  do  branco  estão  todas  as  cores  do  espectro   

luminoso.   Figuras   em   sequências   sem   ordem,   conforme   dá-‐se   sua   aparição,  

inorganizadas  pela  recusa  de  dogmatismo  que  uma  grupalidade   exige.   Em   resumo:   Grupo   e   

grupalidade   são   duas   faces   de   um   mesmo   processo  que  se  enroscam,  se  torcem  sobre  si  

mesmas,  formando  um  anel   de   Moëbius   que   não   para   em   seu   movimento   de   vai-‐e-‐

vem,   de   uma   a   outra,  nas  duas  direções.  Um  grupo  captura  e/ou  sobrecodifica  uma  dada   

grupalidade,  e  essa  cria,  reconfigura  um  campo  grupal  e  seus  elementos   constitutivos   (corpos   

e   enunciados).   Uma   grupalidade   opera   por   subtração  do  grupo,  desnaturaliza  os  sentidos  

dados  a  priori,  suas  funções   e  posições  pré-‐definidas.   2. A   produção   de   cenas   por   

repetição   e   redução:   ideia   inspirada   nas   obras  do  diretor  de  teatro  Carmelo Bene2,  onde  há  

a  retirada  proposital  de   quaisquer  elementos  que  possam  caracterizar  Poder  (a  história  com  

suas   determinações,   a   estrutura   da   narrativa   linear   com   suas   constantes   e   invariâncias,  a  

hierarquia  de  funções  dos  papéis/personagens,  o  início  e  o   fim  das  coisas,  o  diálogo  que  

transmite  os  mesmos  elementos  de  poder  já   incorporados  às  palavras  com  seus  significados  já  

dados  e  naturalizados).   Trata-‐se   de   uma   operação   minoritária   onde   uma   positividade   

emerge,   palavras  ainda  sem  idioma  afloram,  pedaços  de  coisas  são  articuladas  em   novas   

reconfigurações,   colocados   em   variação   contínua...   uma   nova   potencialidade  emerge.  Tudo  

se  passa  pelo  meio,  onde  está  o  movimento,   a   velocidade   e   a   lentidão   dos   processos   de   

tensionamento   dos   gestos   e   das  palavras,  onde  as  linhas  do  tempo  se  comunicam  e  

bifurcam.  Aqui  não   importam   os   conflitos,   pois   eles   já   estão   normatizados,   codificados,   

institucionalizados,   já   são   produtos   de   determinadas   relações   de   Poder   vigentes   num   

contexto   social.   O   conflito   posto   em   cena   é   algo   que   uma   instituição  prevê  e  controla,  

qualquer  que  seja  ela,  o  Estado,  a  Pedagogia,   a   Psicologia,   a   Psiquiatria,   a   Sociologia,   a   

Socionomia...   ricos   e   pobres,   palco   e   plateia,   neuróticos   e   psicóticos,   brancos   e   negros,   

homens   e   mulheres,  heterossexuais  e  homossexuais,  professor  e  aluno,  saudáveis  e   doentes...   
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dicotomias   que   massacram   a   potência   dos   corpos   e   geram   ressentimento  e  exclusão...   3. 

A   realidade   suplementar   funcionando   como   um   plano   ou   geografia   molecular:  entende-‐se  

a  realidade  suplementar  não  mais  como  metáfora   psicológica   ou   social   ou   apenas   como   

técnica   socionômica,   o   que   ainda   nos  remete  à  falsa  dicotomia  indivíduo  x  sociedade,  mas  

como  um  plano   de  experimentação,  uma  realidade  menor,  molecular,  corpórea,  a  carne  do   

mundo,   informe,   não   organizada,   moldável   pelas   forças   que   a   atravessam...  Menor  no  

sentido  deleuzeano  do  termo,  em  contraposição  a   

                                                                                                                 

2  Gilles  Deleuze.  Sobre  o  Teatro.  Rio  de  Janeiro:  Jorge  Zahar  Ed.,  2010.   

maior,   hegemônico.   Realidade   menor,   não   menos   verdadeira   que   a   realidade   social   ou   

grupal,   porém   mais   porosa,   passível   de   experimentações,   atravessada   por   inúmeros   

vetores   semióticos,   perceptivos,   gestuais,   linguísticos,   semiológicos,   históricos,   econômicos,   

midiáticos,   etc.   Opinião   compartilhada   por   Zerka   Moreno,   Blomkvist   e   Rützel3:  “No  

palco  psicodramático  não  há  qualquer  diferenciação  de  tempo.   Também   não   há   

diferenciação   entre   dois   tipos   de   realidade,   sendo   uma   considerada   mais   real,   válida   

ou   verdadeira   do   que   a   outra.   A   realidade   suplementar   pode   ser   definida   como   uma   

intersecção   entre   diferentes   realidades,   conhecidas   e   desconhecidas,   em   que   a   

capacidade   do   ego   de   controlar   e   distinguir   cessa.   Esse   estado   determina   o   êxtase,   

que   entendemos  a  partir  de  sua  raiz  etimológica  como  sendo  “sair  dos  limites  da   

individualidade   de   alguém”.   Trata-se   de   um   estado   em   que   a   pessoa   não   vivencia  as  

coisas  do  modo  usual,  mas  as  vê  a  partir  de  outra  perspectiva,   não-familiar.  Essa  

perspectiva  pode  pertencer  ou  a  uma  parte  desconhecida   do   self,   ou   a   outra   pessoa,   

conhecida   ou   desconhecida,   ou   a   uma   força   impessoal”.  (pág.  53).     4. O  enunciado  de  

“suicídio”,  possivelmente  aparece  no  contexto  dramático   pela   grande   ênfase   dada   pela   

mídia   na   última   semana   à   queda   de   um   avião  em  razão  do  suposto  ato  de  seu  copiloto,  

numa  espetacularização   desse   gesto.   Vetor   midiático   que   atravessa   e   também   constitui   as   

subjetividades   presentes   e   encontra   zonas   de   ressonância   comuns   (durante  o  compartilhar  

pergunta-‐se  aos  presentes  quem  já  pensara  ou  já   tentara  suicídio  e  uma  grande  maioria  

ergue  suas  mãos...).     

         Contato:  adomenico@terra.com.br   

                                                                                                                 3  Zerka  Moreno,  Leif  Dag  

Blomkvist  e  Thomas  Rützel.  A  realidade  suplementar  e  a  arte   de  curar.  São  Paulo:  Ágora,  

1998.   
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04.04.15 

 

CCSP, Espaço Adoniram Barbosa, 4 de abril de 2015 

Ato socionômico / Teatro-Debate com Companhia do Teatro Espontâneo (CTE) 

Direção: Angelo Borim 

Atores Espontâneos: Hélio de Paula e Maíra Medeiros;  

Egos-Auxiliares imprevistos: Márcia Batista e Roberta Amaral 

 

TEATRO-DEBATE: PÁSCOA PRA QUÊ? 

Na noite anterior a minha direção no CCSP, véspera da celebração cristã de renascimento, fui 

deitar refletindo sobre a seguinte pergunta “Páscoa pra quê?”. Que me perseguiu até o centro 

cultural... Sugeri como tema e colou. Cerca de 50 pessoas se reuniram na sala Adoniran Barbosa no 

CCSP para debater o tema e me animava investigar a quantas anda a Páscoa nos dias de hoje. 

Apresentação e aquecimento ocorreram simultaneamente, enquanto seguiam o convite de 

espreguiçar-se em seus lugares e alongar-se seguindo os movimentos sugeridos pelos dois atores que 

compunham a equipe. A plateia era introduzida pelo diretor à proposta do Teatro-Debate. Em suma 

um trabalho que se inicia como debate verbal e se encaminha para um debate cênico. 

Plateia foi convidada para sentar no chão do palco, sentados em arena, para um breve 

aquecimento interno de memórias sobre o tema. Em seguida, tem início o debate verbal, que por 

vezes é instigado pelos atores por meio de cenas curtas que retratam metaforicamente em “cenas-

espelho” aquilo que os participantes vão trazendo em seus discursos. Aos poucos a plateia participa 

ativamente das cenas juntos com os atores, até construir-se uma história mais longa, onde uma 

criança vai ao mercado perto de casa para comprar um KinderOvo. 

Inicialmente diversos discursos comungam do esvaziamento do sentido da páscoa. E o 

debate parte daí, pois nem todos concordam que a páscoa tornou-se apenas uma data de 

mercadorias. Páscoa como hipocrisia? União? Obrigação corporativa? Tesão por chocolate? Alegria 

de estar com amigos? Essas ideias vão embasando as cenas que ocupam o tablado.  

Metaforizando a rede virtual, um grupo se conecta. De mãos dadas, onde todos expressam 

gostar de estar conectados. Como é bom estar conectado, unido, fisicamente vinculado, uma rede 

real. Um abraço de dois, que como um ímã atrai outro e outro até que um imenso aglomerado se faz 

e permanece. Do outro lado denunciando a fragilidade e limite da rede, o ponto que prefere estar só. 

A diversidade de proximidades confortáveis e compatíveis causa estranhamento. Enquanto 

simultaneamente uma terceira cena brota do que estava na rede, onde três amigos conversam sobre 

a vida real. “Estávamos aqui conversando, como estão as coisas entre nós?”. Contato... É preciso 

contato. A amizade simples ilumina as contradições. 

Um sentimento de que a páscoa era para ser algo alegre resiste mesmo bombardeado por 

cenas esbravejadas que afirmam não ser nada disso, que tudo é mentira, tudo é hipocrisia, o 
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consumismo se oculta por trás do afeto: “Hoje se dá o ovo não por amor, mas por medo de não 

pertencer ao sistema.” Uma participante da plateia diz que sente uma angústia durante o debate, 

pois no início estava com sentimento sobre a páscoa de amor, união entre a família e que com o 

debate a angústia tomou seu corpo. É convidada a fazer a cena, onde coloca sua angústia sobre o 

significado diferente do dela sobre a páscoa. E em cena aparece um coelhinho que deixa tudo feliz, 

tentando fazer com que ela o compre e fique com ele, mas que em seu clichê não retrata tal leveza. 

Os discursos tornam-se cada vez mais cênicos e seguem na direção de amaldiçoar o sistema e 

procurar um afeto possível, mesmo com etiqueta cara. Uns tentam manter a leveza da páscoa sem 

cair em “coelhices clichês”, outros tantos preferem pregá-la à cruz do Capitalismo selvagem.  

Surge “aquela pergunta”: Quem é você? Quem é você? Quem é você? E a cada pergunta uma 

resposta que ao invés de satisfazer alimenta a questão. Quem é você? Como é difícil se reconhecer 

como mais um, como igual a todos, quando o tempo todo alardeia-se o ser diferenciado. 

O poder, o consumo, a opressão, o afeto, a ingenuidade, o contato, a amizade, as armadilhas. 

Vão compondo e ampliando a construção grupal. E surge a cena mais longa, onde uma criança quer 

comprar um KinderOvo, mas só tem R$1,00 e depara-se com um comerciante que não está no 

espírito de fazer caridades. Ele insiste para que a criança leve um chocolate menor e que possa 

pagar. Surge uma mulher que quer pagar para a criança o chocolate pedido e, logo, ao fazê-lo surge 

outra e mais outra criança ansiando pelo mesmo. Diante de sua recusa em pagar para todos uma das 

crianças assalta o comércio e leva o ovo para a irmã, que sempre sonhou em ganhar um ovo e que 

por isso vai guardá-lo para sempre. 

A última cena se encerra com Jesus pregado à cruz, o Jesus Capitalista, que no palco, se 

cansa, e sai, desaparecendo, mas que invisível continua presente, como o elefante branco. 

O compartilhar traz a cereja: E a história se resume a vou dar chocolate ou não? Vou ganhar 

ou não? Vou comer? Vou celebrar? O eu? O eu? A páscoa para mim, o meu valor, o meu sentido. O 

eu tomou conta do encontro. E o outro? Para onde vai?  Cadê o outro? É só nele/com ele que 

podemos ter um encontro, uma partilha, um estar junto, uma páscoa. 

Longe de responder a perguntas o Teatro-Debate pretende-se ampliador das possibilidades 

de respostas. Saí do CCSP contente, ganhei o melhor presente de páscoa que podia ter ganho, com 

surpresinha e tudo, e olha que ainda era sábado. Aleluia! 

Minha gratidão total a Hélio e Maíra, por estarem a meu lado.  E a Márcia Batista, pelo 

convite irrecusável. 

 

Angelo Borim 
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18.04.15 

 

Direção – Rosane Rodrigues (substituindo a diretora convidada que não compareceu) 

Data – 18/04/2015 

Egos – Regina Arruda e Flávia Prado (alunas de primeiro ano do curso de formação nível I) 

Sala – Adoniran Barbosa 

Apresentação inicial identificando quem veio pela primeira vez, ficando em pé e relatando quem e o 

quê o (a) trouxe nesse dia. Os assíduos em pé contaram porque costumam voltar. E por fim os outros 

em pé e contando porque vieram e costumam voltar. Esse trabalho evidenciou a motivação do 

grupo, expressa pela via verbal. 

A diretora se apresentou. Também apresentou o projeto e as egos auxiliares, contando que estava 

substituindo alguém na direção e que pensou que o tema que a mobilizava naquele dia era a 

gentileza que estávamos perdendo. Que era bacana lutar pelos direitos e brigar quando necessário, 

mas estamos intolerantes e facilmente irritáveis desqualificando o outro que pensa diferente. A 

direção se posiciona que esse seria seu disparador  nesse dia para dirigir, mas que o grupo poderia 

coconstruir o tema que fosse acontecendo ali. 

Todos foram convidados para o palco, incluindo um cadeirante (descobrimos que não há acesso para 

o palco para cadeirantes). 

Uma roda foi feita virada para fora dela. A direção aqueceu para se dar conta do sapato que calçou e 

o personagem que trouxe. As pessoas que achassem que já haviam realizado a instrução 

internamente se viravam para dentro da roda. E um por um atravessava com seus personagens o 

palco. Depois atravessavam de jeitos esquisitos, com os pés para dentro, para fora, na ponta dos pés 

e de calcanhares (para o cadeirante adaptações foram feitas a cada instrução). 

A partir daí blocos de 2 a 6 pessoas entravam no centro da roda pegando uma máscara ou adereço 

(apenas um adereço) e escolhendo uma única frase que poderia dizer. O grupo procurava interagir 

criando um enredo espontâneo, com verbal restrito pela regra que visava diminuir o racional.  

Várias cenas foram feitas em multiplicação dramática até que um participante (cena protagônica) 

pediu para usar um ator da última cena “forte” e este concorda. É esculpida uma 

águia/fênix/fantasma/Ícaro (depoimentos do compartilhamento sobre o que foi visto) que é tratada, 

cavalgada, maltratada, enforcada por seu criador e por outros personagens que entraram em cena 

depois (teatralmente, claro). 

No final essa figura é morta com muita agonia e há certa comemoração entre os sobreviventes que 

são 2 mulheres, pois os outros Tb são mortos. A comemoração envolve tirar a máscara e muito riso e 

música. 

No compartilhamento alguns poucos disseram que não queriam que o bicho morresse e clareei como 

todos “deixamos” e fomos cúmplices,  por não termos entrado no teatro espontâneo e modificado 

essa situação. Daí vários se deram conta de que outras pessoas entraram durante todo o trabalho  e 
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fizeram mudanças de várias ordens. A direção inclusive no meio inverteu o papel do criador e do 

“bicho”, interpolando uma repetição de um dos membros assíduos frequentadores, que foi obrigado 

a sair de sua zona de “conserva cultural” de sempre. 

 

As imagens foram lindíssimas e míticas e a maior parte do compartilhamento foi feito com trechos de 

músicas ou poesias, que cada um cantava ao microfone com ou sem o acompanhamento dos outros. 

Começamos o trabalho com uma música indígena cantada por crianças índias e terminamos assim Tb 

porque uma pessoa falou uma poesia indígena. Nem nos demos conta de que era o dia do índio. 

Obs. Na semana seguinte um frequentador que tinha participado da cena postou num grupo do 

facebook uma poesia sua se referindo a essa intervenção específica como “mexendo nas 

profundezas”. Foi muito forte e construtiva a experiência, embora terminando em morte e no 

compartilhamento, poesia. E como diretora, fui entrevistada por duas estudantes ao final desse 

trabalho, que me perguntaram se o psicodrama era sempre assim: em que o grupo podia construir 

seus próprios caminhos sem que a direção tentasse de nenhuma forma influenciá-los. Penso que 

esse foi um dos melhores elogios que recebi a minha direção, pois acho que é isso que sempre um 

psicodramatista persegue. Ser fiel aos caminhos do grupo! 

Rosane Rodrigues 
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06.06.15 

 

PSICODRAMA NO CENTRO CULTURAL SÃO PAULO 

06 / 06/ 2015   

DIREÇÃO: RICARDO GUERRA FLOREZ 

CONVITE: MILENE DE STEFANO FÉO 

 

FATOS 

O ato foi conduzido no Porão do Centro Cultural, na Sala de Ensaios 2. 

O início da sessão teve um atraso de 25 minutos. 

Participaram entre 30 e 35 pessoas. 

Cerca de 15 a 20 participantes frequentes.  

O diretor utilizando uma cadeira de rodas com o pé engessado. 

 

RELATO RESUMIDO 

Apresentação do Psicodrama 

Contrato 

Aquecimento inespecífico / Sociometria 

Resgate de cenas com 8 proponentes 

Dramatização a partir do conjunto das cenas propostas 

Compartilhamento 

2 horas e 20 minutos 

 

APRESENTAÇÃO DO PSICODRAMA 

Atendendo pedidos da plateia, situei Moreno no tempo e no espaço, falando um 

pouco sobre suas atividades e atitudes mais notórias, situando seu papel nas 

decorrentes técnicas de terapia para grupos. 

10 minutos. 

 

CONTRATO 

Descrevi o percurso que seria percorrido: 
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Saindo do Contexto Social lá da rua; 

Chegando na sala (acesso complexo) como um bando de desconhecidos; 

Construindo confiança em grupo; 

Agindo no “Aqui e Agora”; e 

Compartilhando antes de ir embora. 

5 minutos 

 

AQUECIMENTO 

Expliquei rapidamente o básico da empatia e as possíveis opções de: 

Escolha; 

Rejeição; e  

Indiferença. 

Na sequência avisei que iriamos começar o trabalho e comuniquei minha escolha de 

uma participante da plateia que, consultada, concordou começar os nossos 

trabalhos, comentando como estava se sentindo ao ser escolhida como 

protagonista. 

Pedi a ela que repetisse minha ação e escolhesse mais 3 participantes para ficar 

com ela no Palco, comentando, também, suas sensações ao serem escolhidos. 

Sem qualquer orientação complementar pedi à protagonista que, partindo do 

conhecido e tradicional  “ERA UMA VEZ...” , desse a partida para a criação de uma 

história......... 

Na sequência fui decidindo onde interromper cada relato, pedindo para cada um dos 

outros 3 participantes que fossem continuando a história inferida e sinalizada. 

A dramaturgia resultante remeteu para a infância, envolvendo perceptivelmente a 

plateia. 

Fiz um mapeamento dos sentimentos presentes no grupo. 

10 minutos  

 

RESGATE DE CENAS CANDIDATAS À AÇÃO 

Permitindo por alguns instantes que a plateia manifestasse emoções resultantes da 

dramaturgia coletiva, solicitei uma reflexão individual na direção de possíveis cenas 

a serem exploradas no palco. 

Atendendo a uma solicitação esclareci que as cenas poderiam ser “reais” ou 

“imaginárias”, afirmando preferir as cenas mais pessoais e imaginárias, ali presentes 

no “Aqui e Agora” do nosso encontro. 
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Passados alguns instantes de silêncio e reflexão, oito candidatos se apresentaram 

para contar suas cenas, sete deles participantes frequentes e apenas um 

participando pela primeira vez. 

Na impossibilidade de dramatizar no palco mais de uma ou duas cenas pedi 

compreensão para um provável processo de escolha. 

Numa primeira rodada cada candidato fez um relato inicial de sua cena, seguido na 

sequência por um relato mais completo na rodada de volta. 

Após essa sequência de comunicações ficou bem claro uma crescente e recorrente 

convergência para temas da infância ou comparações entre infância e idade mais 

adulta. 

Os dezesseis relatos promoveram, também, uma clara evolução no envolvimento 

emocional de cada um dos relatores, resultando em territórios, ambientes e 

personagens extremamente complementares. 

Em função desse aquecimento específico, verificado na plateia, resolvi que a 

dramatização seria conduzida como uma somatória de todas as cenas relatadas, 

prescindindo da escolha de apenas uma delas. 

45 minutos 

 

DRAMATIZAÇÃO 

Espelhando minha decisão anterior, comandei o “Era uma vez...” e permiti que os 

relatores decidissem as ações a serem vivenciadas, bem como sua sequência. 

Os oito protagonistas originais iniciam ações em duplas e trios, tentando aderir aos 

roteiros anteriormente relatados, mas rapidamente são complementados e 

substituídos por intervenções e novos roteiros propostos por membros da plateia. 

O palco se transforma em um grande playground com os participantes optando por 

um plano baixo, todos, ou a grande maioria, no chão ou agachados, tirando os 

sapatos, se tocando, se abraçando, se embolando, sentando uns nos outros, com 

grande liberdade. 

Conscientemente (e também em função da minha dificuldade de locomoção, posto 

estar com a perna engessada), intervi muito pouco, apenas congelando as cenas 

com número muito grande de participantes, ou pedindo para substituir uma cena 

com papeis infantis, por outra com papeis mais adultos. 

As cenas vão sendo substituídas sem grande tutela, naturalmente. 

Grande sinergia entre palco e plateia. 

Com grande número de protagonismos, concomitantemente; deixei rolar. 

Já no rumo de encerrar a dramatização um dos personagens consegue luz própria, 

silenciando progressivamente as cenas em paralelo, sinalizando um possível, 
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estranhamento, isolamento, exclusão, deficiência, etc...., mantendo-se isolado, 

evitando ou repelindo as tentativas de comunicação. 

Um jovem da plateia, aparentando algum tipo de dificuldade motora ou cognitiva, e 

até então isolado no limite da plateia, se levanta, senta ao lado do protagonista e 

constrói com ele uma forma de se comunicar e de brincar com os sapatos 

disponíveis à sua volta, sem qualquer comunicação verbal. 

Se levanta e vai embora pela porta. 

Emoção geral. 

50 minutos 

 

COMPARTILHAMENTO 

 

Próximo de 13:00 horas. 

Mesmo assim liberei o tempo em função de nosso início tardio e do fato de estarmos 

em uma sala que não tinha programação de uso imediato. 

Algumas pessoas se retiram, mas no geral os que permanecem queriam sinalizar 

uma emoção positiva em relação ao que foi vivido ali. 

Quem permanece faz questão de se manifestar, indicando participação, 

receptividade e satisfação. 

Fico com a sensação que, tudo considerado, foi bom para todos. 

Saí do Centro Cultural São Paulo muito satisfeito. 

20 minutos 

 

Agradeço o convite e a confiança de Milene de Stefano Féo, que me convidou a 

dirigir. 
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27.06.15 

 

RELATO SEMI - PROCESSADO DE PSICODRAMA PÚBLICO – CENTRO CULTURAL 

SÃO PAULO – 27 de junho de 2015 -  CCV 

Gratidão a Mariângela por estar junto em mais um Ato de Psicodrama Público. 
. 
O acontecido foi ato socioeducativo e psicoterapêutico para todos que lá 
estávamos. Gostaria de ter feito uma direção leve com propositura das temáticas que gosto 
de levar.  Porém, naquele dia  hora lugar , clima e contexto grupal  entre veteranos e 
calouros na plateia,  “conspirou o universo" e o aqui a agora do psicodrama para que as 
dramatizações mais dilatadas  do Ato Público  fossem focadas em protagonistas com 
conteúdos  intrapsíquicos densos e próprios  de sessão de Psicoterapia psicodramática 
grupal.  
 
Nos primeiros 5 minutos de condução do Ato foi dramatizada por alguns veteranos o que 
(para eles) atrapalha o psicodrama: “cena que empaca” não se desenrola, fica empacada.  
Direção (eu) com meus botões no papel de diretora intuímos que aquela cena emergente, 
ainda em aquecimento Inespecífico, poderia ser trabalhada, mas talvez  não aprofundada 
pois não parecia ser protagônica. Havia uns 12 participantes de primeira vez, será que 
estavam aquecidos??? Senti que não.  
Decido seguir a etapa de aquecimento de forma clássica propondo eliciadores físicos, 
emocionais e mentais  por meio de jogos, música resultando em maior envolvimento do 
grupo como um todo. 
Surgiram 4 temas: 
1- “tenho direito de ser antissocial”. 
2- “homofobia” 
3- “quero que me compreendam e não que tenham pena de  mim” 
4- "Planejo , faço o necessário para realizar uma viagem e na hora de ir paraliso, 
desanimo e desisto do planejado" 
Os dois primeiros temas foram escolhidos por (mais ou menos) 5 e 3 pessoas, os dois 
outros temas foram eleitos por entre 13 e 10 (respectivamente) dos participantes.  
 
Minha estratégia de direção foi dar espaço de expressão (ainda que breve para os temas  
que mobilizaram pouco) e dessa forma  acolher  a todos  os conteúdos  que pareciam 
manifestar o co - inconsciente grupal.. 
Os temas 3  e 4 foram trabalhados em distintas dramatizações com dois protagonistas ( de 
sociodinâmica conhecida  na frequência  dos inúmeros psicodramas do CCV) . Senti que 
seria um trabalho denso e que deveria adotar uma direção firme e focada nos protagonistas 
que capturaram as intersubjetividades trazendo  dores que nos remetem aos buracos 
negros do inconsciente comum. 
 Adotando um estilo, com determinação e uma dose de Autoridade  aceito conduzir a serviço 
do Grupo e da crença do possível  no Psicodrama. 
Meu foco na direção foi tomado para poder  facilitar que várias pessoas pudessem se 
beneficiar na saúde psicossocial em um Ato  Público.  
Dediquei a ficar no fluxo das cenas trazidas pelos protagonistas ao mesmo tempo em que 
percebia e permitia a participação da plateia. 
  
Hoje com o distanciamento do aqui e agora do vivido no palco psicodramático me percebo 
em espelho diretiva e firme com protagonistas e egos auxiliares, mas não vi atropelamentos, 
desconsideração ou falta de colo ou autoritarismo nas diversas cenas ocorridas num tempo 
de 150 minutos.  
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Processando as inúmeras intervenções que fiz percebo que dirigi dois protagonistas que 
pareciam estar pela primeira vez se entregando a uma dramatização, apesar de há anos 
serem fiéis frequentadores dos atos socionomicos trabalhados no CCV.  Busquei foco no 
sofrimento dos protagonistas ao mesmo tempo em que facilitava suas elaborações nas 
próprias cenas.  
Processando minha direção considero isso um desafio dos Psicodramas Públicos, 
especialmente, por exigir do diretor o dimensionamento de até onde ir para favorecer a cura 
das dores encenadas no palco e, ao mesmo tempo, não levar os protagonistas a uma 
excessiva exposição diante de uma plateia circunstancial e não processual.  Ao papel do 
diretor cabe decisões espontâneas e criativas para atender as demandas das dramatizações 
do protagonista ao mesmo tempo em que não abandona reações do contexto grupal frente 
ao que ocorre no contexto dramático.  
Despida da necessidade de diagnosticar os protagonistas identifico que as emoções de 
tristeza, desanimo,  fome de amor, angustia e desalento predominaram nas cenas dos dois 
protagonistas , cenas essas que promoveram choro em’ egos auxiliares’ e sinais de 
ansiedade, consternação e assimilação na plateia. 
 
O compartilhamento trouxe muitas falas de identificação com os protagonistas e alguns não 
contiveram suas necessidades de aconselhamento. Aos protagonistas foi sugerida uma 
escuta reflexiva. Um dos protagonistas pareceu se beneficiar da escuta ao passo que o 
outro se mostrou contrariado com a limitação, que  tb era de horário, para falar sobre seus 
sentimentos (que no meu olhar foram bem expressos nas cenas da dramatização com 
duração de  pelo menos 40 minutos). 
Após o compartilhamento recebi agradecimentos de alguns pelo apoio que sentiram para 
lidarem com suas próprias dificuldades identificadas com conflitos dramatizados. 
  
Percebo que alguns aspectos de nossa personalidade se assemelham aos de nossos 
interlocutores sejam eles familiares, amigos, colegas de trabalho, mestres, clientes, alunos 
ou participantes de um Ato Público. Quando estamos no papel de Direção também 
influenciamos com nosso estilo de direção e somos atravessados pelas personalidades.  
Escrevi sobre Liderança e Direção no Psicodrama em monografia de  Psicodramatista 
Didata (prefiro Professora em Psicodrama), apresentada na ANIMUS PSICODRAMA E 
EDUCAÇÃO, titulação credenciada na FEBRAP.  Ratifico neste breve relato que o Diretor 
não está imune a eventuais  transferências e contratransferências resultantes de nossas 
máscaras e que podem emergir no contexto grupal  . 
Penso que haveria diversos caminhos para os mesmos protagonistas. Se possível fosse 
reunir o mesmo grupo no mesmo dia hora e lugar poderíamos viver isso de outro jeito, 
porem....... 
 
Para o momento tenho a oferecer possibilidades de desenvolvimento no nosso papel 
de direção convidando psicodramatistas veteranos ou calouros para assistirem a 
gravação, na íntegra do referido Ato Socionomico no CCV e assim acolher os diversos  
pontos de vista do papel de DIREÇÃO EM  PSICODRAMA. 
 
Fico disponível para evoluirmos na nossa Arte de Processamento Afetivo deste e de outros 
Psicodramas aberto ao Público. 
Esperem de mim comprometimento, sinceridade e’ ética do coração’. 
Paz e Luz , 
Bjus 
Céres 
 
PS:  “Fácil é ouvir a música que toca. Difícil é ouvir a sua consciência. Acenando o 
tempo todo, mostrando nossas escolhas erradas. Fácil é ditar regras. Difícil é segui-
las. Ter a noção exata de nossas próprias vidas, ao invés de ter noção da vida dos 
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outros.”          
 Carlos Drummond de Andrade   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://pensador.uol.com.br/autor/carlos_drummond_de_andrade/
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05.07.15 

 

PSICODRAMA PÚBLICO - CENTRO CULTURAL SÃO PAULO 

COMPANHIA DO TEATRO ESPONTÂNEO 

SÃO PAULO/SP 

 05 de julho de 2015. 

 

- Companhia do Teatro Espontâneo - 

Direção: Viviane Barreto. Atores Espontâneos: Ângelo Medeiros, Andreia Freitas, Hélio Pereira 

e Luciana Nakayama 

Público: 40 pessoas  

 

 

AMANHECEMOS cada um no seu canto do estado de São Paulo, mas ainda  

conectados como Companhia do Teatro Espontâneo. Advindos de um ensaio na praça semana 

anterior (lá na Vila Madalena) que muito nos animara para essa grande manhã no Cento Cultural São 

Paulo. A conexão perdurou toda a semana, facilidade de um whatsapp pra cá, outro pra lá. Já no café 

do CCSP, Vivi e Angelo ouviram a música: “TEMPO-tempo-tempo”*, fragmentos afetivos do ensaio 

anterior. No whastapp a trupe já se manifestava, e com a chegada de Hélio e Maíra, embarcamos nas 

cadeiras para um passeio a remo espontâneo, documentado pelo celular da Diretora Viviane. 

Indicativos que de o trabalho ia ser muito bom.  

 

CHEGAMOS ao sub-sub-sub-solo do CCSP, onde encontramos a SALA DE ENSAIO II. Que feliz 

surpresa: uma enorme caixa de tijolinhos marrons com pra lá de 30m de profundidade e cerca de 

10m de largura, com um tablado de ensaios de aproximadamente 8m x 5m com cerca de 20 cadeiras 

em cada um dos lados maiores. No fundo, um banco de madeira, um tipo banco de praça pra mais ou 

menos 6 pessoas. Atrás, de uma das fileiras laterais de cadeiras, um grande espelho, do chão ao teto, 

avançava para o fundo, ultrapassando o tablado em alguns metros. 

 

A TRUPE SE AQUECE. Aquece bem, com danças, cenas, posição dos copos d’água, chegada da 

Luciana, troca de energia das mãos, mais dança, música, alongamento, mais música, rolamento, mais 

e mais dança. Olho no olho. Abraçaço. Posição final dos copos d’água. 

 

ADENTRAM os participantes, mais abraços, cumprimentos reservados, leveza nos 

olhares, apertos de mão, silêncio. 90% já se conhecem, 90% já se conhecem há muitos anos. “Olá, 
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Bom dia! Somos da Companhia do Teatro Espontâneo”. Há quanto tempo existe a CTE? “Uns 20, 30 

anos?”, “a CTE nasceu em algum lugar no tempo e espaço da década de 80”. Angelo faz uma menção 

honrosa a Valéria Barcellos, que participou de um desses momentos que a CTE contribuiu para a 

história do Teatro Espontâneo no Brasil, e que ela mesmo depõe “baixando a bola” ao dizer que 

houveram várias fases da CTE, mas “e esta última tem quanto tempo mesmo?” Cá entre nós, tem 

apenas 1 ano e 6 meses. Cada ator se apresenta individualmente em micro cenas: barulho, música, 

sotaque, trem. Fim do trem, fim do barulho. Nós sentamos com todos. A diretora percebe algo que 

não pode se traduzido em poucas palavras e saca a pergunta: “Alguma dúvida?”. Um braço e mão na 

direção do céu: “O que é o Teatro Espontâneo?”, outra: “Algum de vocês é psiquiatra?”, seguida: 

“Qual é a profissão de vocês?”, “Houve ensaio para a cena do trem?”, e aquela com sabor de dendê: 

“Psicodrama é a mesma coisa que Teatro Espontâneo?” Todas respondidas sem desafiar o tempo e o 

espaço. 

 

VAMOS LEVANTAR? A diretora convida a investigar o espaço, observá-lo, em cada canto, 

dobradiça, ponta: formem duplas... partilharem as investigações (pausa de tensão: queda 

assustadora de RÉO – que prontamente muito assistida. Passado o susto, mas deixou preocupações a 

todos). Novo pedido: juntem-se com outras duplas, partilhem novos dados e fatos, observem às 

pessoas, suas roupas, cabelo, acessórios, sejam curiosos sobre as pessoas que estão aqui e agora. Os 

grupos se unem e formam dois grandes grupos: os fora do tablado, e os dentro do tablado. Próximo 

pedido: planejem cenas do que cada grupo investigou e conversou. Seguem duas longas cenas, o 

grupo dentro do tablado apresenta um fragmento de sub-cenas: um gerente cobrando que seu 

vendedor atinja as metas de venda; um lugar no campo, pessoas trabalhando e que não contemplam 

a natureza, a não ser por uma pessoa que as alerta. As cenas se conectam numa grande ciranda de 

roda, com direito a cantoria e tudo. Todas as cenas são atravessadas por diversas participações, 

interferências, cruzamentos que acolhidos e vão cabendo. 

 

O SEGUNDO GRUPO se joga numa experimentação total, intercâmbio de roupas, banco de 

praça que vira gangorra, que vira púlpito, interações com espelho, soma-se outro banco que vira 

barco, que resgata o náufrago solitário do barco ao lado. E ficou um de fora? O espelho refletindo 

traduz: “sem migo, comigo (ator de frente para o público, ator de frente para o espelho)”. 

 

ATENTA, A DIRETORA chega ao observador solitário no canto da plateia, reservadamente 

investiga: “Está tudo bem contigo? Sim, tenho uma proposta cênica. Posso? Pode! Vou utilizar 1 

minuto e 54 segundos”, mostra na tela do celular o tempo contabilizado. “Sério?” – demonstra o 

idealizador que se surpreende com a autorização. “Sério!”, confirma o olhar sincero da diretora.  
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LONGO BANCO DE MADEIRA atravessando o centro do tablado. Cadeira vazia, de frente 

para o banco, alinhados em sua extensão, dividem a sala em duas metades, um grupo de cada lado, 

assiste. Homem sentado na cadeira, corpo largado, cabeça inclinada para baixo, olhar compenetrado 

para o banco à frente. Pausa! Suspensão dramática! Monólogo em alto e bom som: “Uma canoa. 

Uma serpente. Uma embarcação viking. Uma embarcação viking que avança no mar em direção à 

América. E é surpreendida por uma tempestade. Uma tempestade violenta. Sobrevivem, alcançam a 

terra, desembarcam”. Fim. “Obrigado!”. Ele se movimenta para sair. “Não, não, fica, fica!”, pede a 

Diretora. “Pessoal, agora cada um dos grupos vai unir a sua cena nesta aqui, estamos juntos e 

tecendo esse teatro juntos.”  

 

SALTAM um da direita, outro da esquerda e todos que estão no centro do tablado 

começam a remar, remar forte e alto. Qual é o destino pergunta um deles! A lua é o destino 

pretendido pela embarcação, a lua-américa. As interações entre os tripulantes são as mais diversas 

possíveis. Na lua, brinca-se, cansa-se e alguns querem voltar a terra, na lua há um casal, na lua há um 

cavalo. Um cientista russo revela o resultado de uma pesquisa lunar: o achado de um artefato 

redondo, possivelmente uma ferradura do cavalo de São Jorge, ou seria o capacete? O cientista 

Russo é São Jorge. Voltam a terra e o cavalo vai a leilão. Esse cavalo é égua? O animal é arrematado 

por 30 centavos.  

 

COMPARTILHAMOS. “É uma fusão é uma confusão. Diferença de contemplar a lua e ficar 

no mundo da lua. Sensação de se permitir. Abertura para um novo, para si mesmo. Está 

fluindo, não acabou. Foi e está sendo lúdico. O individual amplificado pelo grupo. É um 

acolhimento, o espontâneo acolhe. Pessoas que vêm à primeira vez encontraram continente 

no grupo. Relação continente e América. O espaço para fazer livremente. Hoje você 

encontrou sua América? Sua lua? Meu desejo é conquistar, a América é referência. Serpente 

que faz a gente pensar que está acordado quando está dormindo. O que é chegar lá? Nós 

chegamos aqui. Todos chegam lá juntos. Sempre venho. Tem sempre essa questão do 

individual e coletivo. Onde que está essa lua, onde ansiamos tanto chegar? A lua está dentro 

de mim. Por isso é tão difícil e as vezes que chego me assusto e me encanto. Ela é um 

mistério. O objetivo final não é chegar dentro de mim, mas continuar caminhando, precisarei 

ficar sozinha e especialmente precisarei dos outros para chegar a mim mesmo. No Teatro 

Espontâneo posso ser mais quem eu sou. A espontaneidade acolhe”. A espontaneidade 
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acolhe o que é companhia, acolhe o que é individuo. Ela acolhe a dúvida, a pergunta 

polêmica, ela também acolhe a investigação, o diferente, o curioso, o grupo de dentro e o de 

fora do tablado. E aquele que anda no limiar? Ela também acolhe! Ela acolhe o que termina 

na ciranda e aquele que navega (com ou sem rumo). Ainda acolhe aquele que está sozinho, 

mas que é visto e notado para num espaço de 1 minuto e 54 segundos contribuir para irmos 

a lugares que somente um tal de Neil Armstrong foi.   

  

QUE MANHÃ ESPECIAL! Uma confissão: demoramos a desapegar da ideia de que íamos fazer 

um teatro-debate. Alguns de nós chegamos a dar bronca na diretora: “já é meio-dia!” Como se ainda 

houvesse alguma chance de ir para algum tipo de debate. Quando na verdade o debate já estava ali, 

posto e escancarado. Seria um novo modelo? Indivíduos, duplas, quadras, metade. Dois lados, duas 

histórias, uma terceira que as entrelaçada. Cada história, um posicionamento. Os frequentadores 

antigos, elevando a qualidade dramática da história. Uma história afinal, disparada pela iniciativa 

particular de quem observava no canto, que contemplou tudo e todos, transformando as duas 

metades em unidade ampliada. Não, não tivemos um Teatro-Debate, mas sim, tivemos. Um debate 

poético, sem tema ou conflito, sem pretender-se debater, viu-se debate exclusivamente 

cênico. Um teatro-debate-espontâneo, pois inseparáveis, engajado em sua missão, seguindo à sua 

lua, aproximar o homem da amplidão.  

 

*Música: Oração ao Tempo. Letra e melodia de Caetano Veloso. 
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11.07.15 

 

Ato sociopsicodramático no Centro cultural São Paulo 

Direção: Marcia Iorio 

 

Aquecimento Inespecífico: 

 

Claudia Fernandes fez a apresentação inicial das vivências e da diretora do ato. 

Também realizou um pequeno mapeamento da platéia para descobrir quem eram os 

participantes que estavam lá pela primeira vez. 

A diretora se apresentou novamente e convidou o grupo a vivenciar um tema livre, 

ou seja que emergisse naquele momento dos participantes. Não haveria um tema 

pronto trazido pela direção. A consigna utilizada para aquecer o grupo e 

experimentar um tema foi:  “o que te trouxe aqui hoje?” e ainda “ este lugar desperta 

qual sensação ou sentimento em você?” 

Alguns temas começaram a surgir como “redução da maioridade penal”, “conflitos”, 

“otimismo”, “encontrar pessoas”... 

A direção convidou a platéia para adentrar o contexto dramático e experimentar 

vivencialmente os temas que tinham emergido. 

 

Aquecimento Específico: 

 

Atividade corporal: 

Participantes caminham pelo espaço num espreguiçar ativo e fazem 3 movimentos 

em seqüência a partir de comandos da direção. Em seguida congelam. 

 As consignas: 

● sacudir, espreguiçar, pular 

● torcer, tremer, esticar 

● espremer, girar, tropeçar 

● derreter, enrijecer, espernear 

 

Em seguida a direção solicita que se recordem das sensações, percepções que são 

despertadas no início do trabalho e as localizem em parte (s) do corpo. Essa 
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sensação corporal é gradativamente explorada, transformando-se em 

movimentação, que resulta na criação de um personagem. Os personagens 

interagem, se cumprimentam, se descobrem, exploram o espaço. As consignas são:  

Como anda? Como é o olhar? Como se aproxima e se afasta de alguém? O que 

gosta de mostrar quando caminha em público? O que gosta de esconder? 

Os participantes realizam movimentos que expressam diferentes emoções como 

medo, felicidade, tristeza. Também caminham de diversas maneiras, com ritmos e 

velocidades variados.  

A direção solicita que escolham uma frase que represente este personagem, que o 

defina em essência e que seja expresso em voz alta. Continuam caminhando e ao 

encontrarem alguém aleatoriamente dizem: EU SOU:  a frase emblemática de seu 

personagem.  

Posteriormente duas fileiras são feitas com os participantes, uma de frente para a 

outra: uma pessoa de cada vez sai da fila e faz um movimento. Um segundo 

participante faz outro movimento em resposta ao primeiro e um terceiro participante 

também realiza movimentação numa tentativa de síntese dos dois primeiros 

movimentos.  

Várias sequências de movimentos são apresentadas, mais uma vez com o objetivo 

de integrar “temas” e movimentação física, sem muita mentalização.   

 

Etapa dramática: 

 

A direção apresenta a consigna: A partir destes encontros entre os personagens, 

com quem eu gostaria de viver uma história aqui?  

Após a escolha espontânea dos participantes, três grupos são formados e cada um 

inicia uma cena simultânea, estabelecendo movimentações entre os personagens, 

pequenos diálogos. 

As cenas são apresentadas e a platéia convidada a reverberar sensações 

despertadas e em seguida títulos para cada encenação. Os títulos que surgem: “ser 

ou não ser”, “ a trepada”, “otimismo”, “ amigos e selfie”. 

As cenas são dinâmicas, sem muita intervenção da direção, com muitas entradas e 

saídas dos membros do grupo, numa construção e desconstrução contínuas. 
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Uma das cenas é eleita para ser representada mais uma vez: “ ser ou não ser”. Os 

participantes revisitam esta encenação trazendo novas perspectivas e buscando um 

encerramento. 

 

Compartilhar: 

O compartilhar é cercado por colocações como “estou me sentindo leve”, “foi muito 

divertido”, “ adorei”, “ foi intenso”,  “fragmentado”, etc. 

As colocações seguintes trazem a preocupação e crítica com o uso de uma muleta 

na cena que pertencia a um dos participantes. Ele ficou sensibilizado e preocupado 

por a utilizarem. Outra participante afirma que não se deveria utilizar este objeto 

pessoal com o risco de quebrá-lo.  

Mais uma pessoa se coloca dizendo que o uso da muleta tinha tido um caráter 

transgressor e poético e ninguém tinha intenção de quebrar ou danificar o objeto.  

A direção encerrou afirmando a importância de percebermos o contexto dramático 

como um local protegido, no qual a exploração espontânea deve acontecer e ser 

cuidada. Agradecimentos finais e encerramento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



93 
 

15.08.15 

 

Processamento: VIVÊNCIA PSICODRAMÁTICA 

Local: Centro Cultural São Paulo 

Data: 15 de agosto de 2015 

Direção: Catarina Barbosa 

Supervisão: Rosane Rodrigues 

Egos auxiliares: Priscila Ivahara, Leonor Palmeira e Marisa Vignoli 

Número de participantes: 66 pessoas + equipe funcional 

Aquecimento inespecífico: 

Todos sentados, de olhos fechados, trabalhou-se a consciência corporal com a atenção voltada aos 

movimentos internos do corpo e depois à respiração. Ainda sentados, de olhos abertos, bateram os 

pés no chão e depois espalmaram o corpo dos pés à cabeça, sendo que rosto e couro cabeludo foram 

tocados com as pontas dos dedos. 

A diretora explicou que estavam prosseguindo para uma segunda parte do trabalho e convidou quem 

quisesse continuar a levantar, caminhar e movimentar o corpo, procurando relaxar pontos de tensão, 

depois andar de várias formas e direções, nos planos alto, médio e baixo. 

A integração grupal deu-se num “crescendo”, evoluindo do individual às duplas. Estas interagiram 

através de gestos cumprimentando-se, comunicando-se, conduzindo o colega e sendo por este 

conduzido. Andaram com pés unidos em duplas, trios, quartetos, quintetos e, por fim, todos os pés 

unem-se num só passo grupal, em busca de um ritmo comum. 

Aquecimento específico: 

A instrução foi para que recordassem desde o momento em que acordaram naquela manhã, o 

percurso feito para chegarem até ali e naquele momento. Qual o sentimento? 

Os subgrupos foram formados pelos vários sentimentos e a estes seria atribuída uma cor, derivando 

as várias cenas: 

Cena 1: A cor amarela traduziu a alegria, com expressões, sorrisos e olhares... um aperto de mãos, o 

Encontro. 

Cena 2: A cor laranja revelava a agitação. Foram recortes desconexos de fatos do dia a dia, revelando 

a pressa a nos atropelar. Em busca de que, mesmo?!? 

Cena 3: A curiosidade teve a cor rosa pink. Lentes insistentes rondam o palco na ânsia por desvendar 

o mundo, o eu e o outro, nós. 
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Cena 4: O azul remetia a um sentimento indefinido sobre o infinito. Entre olhares, corpos deitados no 

chão na busca desenfreada pela liberdade. 

Cena 5: A união era branca. Mãos que repousam sobre o coração são as mesmas mãos que se 

entrelaçam em círculo e reverenciam o Universo. 

Cena 6: O verde foi a cor da leveza e da liberdade. O encontro de um grupo de pessoas num círculo 

para meditação. 

Na eleição das cenas, as mais votadas foram a “tranquilidade” e a “agitação”, sendo que a primeira 

vencia por pequena diferença de votos. No olhar da diretora o grande grupo estava dividido, o que 

sugeria um desempate. O subgrupo da “tranquilidade” não gostou da sugestão e reivindicou 

bravamente a vitória, causando forte disputa entre os dois subgrupos. 

Dramatização: 

O palco foi povoado pelas várias faces da violência experimentada em nosso contexto social. A 

primeira cena é de um participante que sofreu nas mãos de um general em época de ditadura 

militar. A diretora pede que ele escolha na plateia alguém para ser esse general. Há uma troca de 

papéis e ele é colocado em uma camisa de força. 

Dois participantes entram em confronto, a diretora dá voz a eles, mas percebe que o embate é real e 

não se dá no “como se” do contexto dramático. A briga continua e não conseguem aproveitar a 

oportunidade para comunicarem-se de forma civilizada. Duplo da diretora: “Então é tratar a violência 

com violência!” 

Nesse momento uma participante, com as mãos na cabeça, grita para parar “a voz”. Um dos egos-

auxiliares faz o papel dessa “voz” e diz que não irá embora e ficará perturbando. É feita uma inversão 

de papéis e a “voz” passa a conduzi-la livremente pelo palco. 

O grupo passa a representar várias micro cenas ao mesmo tempo. A intuição da diretora a leva a 

conduzir o microfone de cena em cena, em que surgem policiais por falta de opção, com armas em 

punho X o cidadão indefeso; mães à deriva; o filho que se sente culpado por não haver protegido a 

mãe; vestiram camisas de força; toda uma família perseguida pela ditadura militar; o perseguido 

dentro da própria família, denunciando o tratamento desigual entre irmãos. 

Diante do horário avançado, e ainda havendo várias pessoas no palco, a diretora pede sugestão ao 

grupo de como terminar as cenas. Todos os que tiveram voz, foram desmanchando as micro cenas. 

Restou uma mãe chamando pelo filho que se sentia culpado; os dois terminaram num abraço 

emocionado. 

Foram personagens densas e, para sair do contexto dramático, foi sugerido por um dos egos-

auxiliares que todos os que representaram sacudissem o corpo. Depois o último da fila bate as mãos 

às dos outros, estes repetem o gesto e, por fim, um de cada vez vai saindo do palco. 

Compartilhamento: 
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A diretora explica que aquela é a terceira parte do trabalho e que este momento é para que as 

pessoas compartilhem seus sentimentos em consonância com o que foi vivenciado no contexto 

dramático, sem julgamentos ou críticas. 

As várias cenas que pareciam desconexas, revelaram uma catarse de integração grupal.  

Uma mãe compartilha que uma mulher “vira uma leoa para conseguir criar o seu filho”. Neste 

momento aquele filho relata que era uma criança quando começou a carregar culpa. Ele pôde 

perceber que na verdade não foi devidamente protegido em sua condição de pessoa em 

desenvolvimento, podendo a partir daí, transformar esse seu sentimento. A participante, cuja “voz” 

pedia o fim do sofrimento através do suicídio, apresentava um semblante relaxado e disse sentir-se 

muito bem.  

A cena da alegria, esquecida de início, foi relembrada na constatação de que estamos vivendo diante 

da ditadura da alegria, sem nos darmos o direito a um momento de tristeza e recolhimento para 

fazermos um balanço de nossas vidas e, assim, poder resignificar nossa existência. 

Ao final, para deixarmos o contexto grupal, todos de mãos dadas, cada um disse uma palavra e saiu 

do círculo. As palavras foram: entusiasmo, descoberta, hoje, satisfação, rigor, gratidão, vida, alegria, 

esperança, união, coragem, humanidade, desilusão, desejo, empatia, sentir, aceitação, beleza, 

perseverança, respeito, perdão, liberdade, tantas emoções, presença, tesão, equilíbrio, brilho, 

necessidade, emocionalmente preparado, paz, você, você. 

Penso que foi muito significativo as duas últimas pessoas trocando as palavras “você/você”, isso 

remete ao Encontro moreniano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



96 
 

 

 

 

17.10.15 

 

PSICODRAMA PÚBLICO CENTRO CULTURAL SÃO PAULO- 17.10.2015 

Desesperos e Desejos em Tempos de Crise - CCSP 

Equipe Dirigente: Diretora: Mariângela Wechsler;  Ego-Auxiliar: Catarina Barbosa 

 

Aquecimento inespecífico: 

Inicia-se com a notícia de morte da Cida, uma das participantes assíduas dos 

Psicodramas Públicos no Centro Cultural. Sua paixão era a poesia, então o grupo faz 

homenagem a ela cantando a bela poesia musicada ‘Tocando em frente’ de Renato Teixeira. 

A diretora convida os participantes mais assíduos a demonstrarem aos que participam 

pela primeira vez, através de gestos, como percebem o trabalho no CCSP. Solilóquios: “São 

vários temas e escolhe-se um”; “Ele foi o escolhido. Tenho que aguentar esperar o meu 

momento e então vou curtir o momento dele agora”. 

O outro subgrupo que representava a maioria do grande grupo eram estudantes de 

psicologia e retribuíram com um belo gesto em agradecimento. 

A diretora relembra o tema do trabalho: ‘Desesperos e Desejos em Tempos de Crise’ e 

ressalta que a maior crise humana é nossa fragilidade e que um dia vamos embora. Comenta 

sobre o autor do método e explica que para Moreno as transformações são ao mesmo tempo 

individuais e sociais. Em tempos de crise o ideal é buscarmos o prazer, a potência para 

enfrentá-la. Ao caminhar pela sala, cada um deveria pensar: “Quais são as coisas que faço 

que me dão prazer?” 

Aquecimento específico: 

A partir desta instrução surgiram várias cenas: música, pintura, natureza, leitura. A 

cada vinheta, outros subgrupos nomeiam o que puderam capturar e este afirma se foram 

sintônicas ou não. A diretora ressalta que para haver comunicação precisamos que o outro nos 

capture e, assim, podemos viver de forma mais leve as agruras da vida. 

O Pensador, duas cadeiras de cada lado – Instrução: “Pensar nos nossos desesperos e 

desejos em tempos de crise”. As questões foram: 
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A sociedade da razão; as emoções esquecidas; como lidar com a seleção que a nossa 

sociedade faz das pessoas?; O que seria bom fazer hoje? Não pensar! 

Dramatização: 

A diretora convoca da plateia atores espontâneos. Relembra a última fala (Não 

pensar!), porém pede para que demonstrem com o corpo o que ficou forte até aquele 

momento. Solilóquios: 

- Travar o pensamento; deixar o pensamento ir; compartilhar e respeitar as emoções; 

descansar. A diretora pede duplos dessas falas: 

- Quero destravar o pensamento, quero ter consciência; travar o pensamento, fazer 

uma blindagem; a sociedade é injusta; sou humano e sou egoísta; estou cansado; é muita 

consciência; exclusão social; não quero pensar que sou igual a ele; não quero pensar que estou 

sozinho; não quero pensar que eu possa depender de alguém; não quero pensar que eu sou 

independente de alguém. 

Voltando ao Jogo: 

- Como conciliar tempo e prazer? R: Aproveitando o tempo. 

- O que você está pensando? R: Não é tão ruim assim. 

- O que você acha do rei Roberto Carlos? R: Muito chato, não gosto. 

- A questão financeira interfere em buscar prazer? R: Podemos buscar o prazer em 

muitas outras coisas simples da vida. 

- Como podemos ganhar dinheiro? R: Fazendo o que a gente gosta. 

- Porque ser tão enigmático? R: Por que não? 

- Você entendeu qual é a sua dúvida? R: Não estamos numa terceira guerra mundial. 

- Até quando o efeito estufa? R: Calor insuportável! 

Vinhetas, com atores espontâneos interagindo: 

1º cena: Terceira guerra mundial: Eu passarei, eu passarinho, passarinho voa se quiser. 

2º cena - Panela velha é que faz comida boa: Eu tenho a panela velha e a comida é 

gostosa. Será que estão fazendo discriminação com o velho? A panela velha era da minha avó. 

Qual o valor do velho num mundo da terceira guerra? Estão matando os jovens e a panela de 

ferro é melhor. 

3º cena: Efeito estufa: Tem panela velha, mas tem efeito estufa. 

Panela nova interagindo com a panela velha: ‘Não vale a pena pensar em sentimento. 

Só produzir e gerar riqueza. Fujo das regras para eu ser eu mesmo. Fujo da bela velhice. 

Duplo da diretora: “A panela nova só pensa em produzir!” 
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Panela nova: Estou programado para produzir. Foi a maneira que eu encontrei para 

viver. Perdi as emoções, depois eu penso, depois eu vivo. Não sei como fazer para ser amado. 

A panela velha oferece alimento para a panela nova. Esta come e se fortalece. Termina 

a cena no contexto dramático. 

A diretora convida a todos para escreverem em folhas coloridas o que de mais 

significativo estão levando do trabalho, já em contexto grupal. 

 

Algumas mensagens escritas dos participantes, deixadas no varal montado pela 

equipe dirigente:  

“De hoje levo a alegria de saber que muitas pessoas estão inquietas, incomodadas 

com o mundo e sociedade que vivemos...Pessoas buscando o resgate do ser humano livre de 

imposições através de um olhar que busca respostas para suas questões no passado, 

aconselhando-se com a “ panela velha” para tentativa de um presente menos solitário, 

menos desesperado” 

“Em momentos de desespero ainda há a esperança” 

“Valorizar a experiência dos mais vividos! Buscar o prazer de enfrentar as 

adversidades” 

“Levo a experiência dos Encontros e Desencontros” 

“O que levo de importante deste momento é a troca de conhecimento e fortalecimento 

dos vínculos afetivos entre o passado, presente e futuro” 

“Fazer o melhor com os recursos que eu tiver no momento” 

“Todos estamos em formação, somos únicos, mas isto não significa que temos 

sentimentos únicos ou que somos melhores” 

“Tempero” 

“Acolhimento” 

 

Compartilhar: 

Leveza; todos nós precisamos ser aceitos pelo outro; inquietações e fragilidades; que o 

outro me valide; eu tenho que validar minha vida; a validação do outro me captura; entender-

me, me compreender e a validação que eu tenho que me fazer interiormente; a 

incompreensão; medo da velhice, da fragilidade; os outros podem não gostar do que eu gosto; 

as pessoas não conseguem entender; gosto, não gosto; eu tenho que aceitar o ciclo todo: pra 

mim isso é fragilidade; não precisa ter medo da velhice, viver a idade de cada um o mais 
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plenamente que puder; legal o desconhecido em mim e no outro; habitar esse lugar que não 

está alinhavado, o vazio. 

 

Comentários: 

A diretora retoma o tema do trabalho: “O que fizemos? O que fomos produzindo?”: 

- Me irritou, pois não me sinto desconstruída; somos desconstruídos só na medida que 

a gente se permite; a escolha é nossa de  sermos desconstruídos, desfragmentado ou não; 

meu cérebro é como uma casa cheia de criados, mas os criados têm seus superiores. 

Diretora: Ás vezes nós queremos ou não ser desconstruídos... ‘O que é de fora de nós, 

o que é de dentro de nós? o que é desse grupo? Alguns momentos foram mais alinhavados que 

outros hoje aqui: momentos como o da “panela velha”, significando os valores de afeto e 

pertencimento e “panela nova”, significando os vínculos da sociedade de consumo, a 

produção sem humanidade; as crises das idades; o conflito de gerações, a decisão de não 

pensar, pois trás sofrimento. O vazio também nos habitou. Nas crises temos que nos haver 

com o imprevisto e buscar em nós mesmo recursos para lidar com os nossos desesperos, mas 

ser validado é um valor que nos permeou hoje aqui.   

 

Palavras finais dos participantes:  

 

Alegre; pensativa; racional; bem; leve; eu saio; estou sempre na roda; agradecida; 

valeu a experiência; acompanhada; empatia; diferente; questionando; contente; com maior 

experiência; mais sábio; acreditando que é possível; eu não saio; colorida, agradecido, eu 

fico! 
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31.10.15 

 

Psicodrama Público no Centro Cultural São Paulo 

31 de outubro 2015 

Diretora: Mariângela Pinto da Fonseca Wechsler 

Ego-Auxiliar: Catarina Barbosa 

Estava indo dirigir no Centro Cultural e me perguntava... que tema será que trabalharemos 
hoje? O que o grupo estará precisando? Cheguei às 10:00 hs e não tinha nada escrito sobre 
onde seria nosso Psicodrama Público. Então me encaminhei para a sala no subsolo que nos 
orienta e descobri que seria na sala Ensaio 1...então propus que escrevêssemos alguns 
cartazes e colássemos em lugares estratégicos...Trabalhamos com tema emergente e o que 
coproduzimos, a partir da consigna do Diretor sobre o que vem me afetando no meu dia - a 
dia, e como lido com o que me afeta: de forma passiva e ou ativa, nos conta, também, da 
subjetividade do diretor, uma vez que quando cheguei lá, lidei ativamente com o que me 
afetou!  
 
A partir da localização da cena a Dir. pediu para que sentissem no corpo e criassem um 
movimento e pediu para escolherem se lidavam com o que afetava de maneira ativa ou 
passiva. Foram formados 2 sub-grupos: o sub-grupo que lida de forma passiva, construindo 
as  2 primeiras cenas, e o  sub-grupo que lida de maneira ativa 
 
1a cena: A educadora que não sabe como agir diante da aluna com dificuldades especiais 
Título inicial: Limite 
Título final: Os óculos da aceitação 
 
Cena 2: O apresentador de programa de televisão que bate de frente com o dono da 
emissora. Vai contra as ideias preconceituosas ‘do dono’ quando faz inclusão de pessoas 
diversas. 
 
Título inicial: Quebras cabeças 
Título final: Cabeças quebradas 
 
Cena 3: A revolta de um garoto de cinco anos de idade, cuja família (pais e avó) não se 
entende e vive a discutir na frente do garoto. 
 
Título inicial: O estranho dentro da gente 
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Título final: O estranho dentro da gente 
 
No Compartilhar: 

- “As ideologias; defender os gays não me torna um gay. Tenho que ter meu individualismo”. 

- “Na cena da TV me incluo nessas pessoas. Chego em casa, vejo o jornal, muita informação, 

ficam jogando coisas, é o ópio. Nossa população é bem pacífica. É uma mania, mas eu vou 

tirar de mim essa mania. Preciso voltar a contemplar a natureza. 

Duplo da diretora: “Para ter óculos novos, tenho que fazer isso dentro de mim”. 

- “Na relação pai-filho, foram aprendizagens recíprocas”. 

- “A relação pai-filho vai causando culpa nessa criança. Olhamos para a cena e vemos a 

nossa dor”. 

- “Me faz pensar o quanto estou mais solitário”. 

- “Reproduzimos e não tentamos entender o outro”. 

- “A educadora sem saber o que fazer, mas a menina estava feliz. Não precisa técnica, mas 

olhar o outro”. 

- “Não importa se criança ou adulto. O que eu faço com isso? Eu sou permanentemente um 

desconhecido. Em cada dia, em cada situação eu me descubro”. 

- “Liquidificador de emoções. Sensação de impotência. Tiro uma ideologia e ponho outra. 

Não sabemos o que fazer para mudar. Talvez não tenha que pôr nada no lugar”. 

- “Como o adulto influencia a criança. Devemos perguntar para o outro o que o deixa 

satisfeito. O que desejamos para o outro, pode não ser o que ele quer”. 

- “É como um muro que não consigo transpor. A dificuldade de superar as barreiras”. 

- “Não ouvimos o outro e não damos oportunidade da gente se ouvir. O outro pensa de outra 

forma”. 

- “O amor, o respeito, a tolerância e a perseverança. Cada um olhar para dentro de si para 

não haver tanto ódio e desentendimento, para que o amor impere”. 

- “A vida é essa. A gente planta o que colhe” sic... 

A partir do sociodrama aqui apresentado, vivenciado por intermédio de algumas técnicas: 
Duplos, desdobramentos da cena por Inversão de papéis, por atores espontâneos para 
aprofundamento dos sentimentos das cenas, por troca de pessoas no papel complementar 
mostrando a possibilidade de outras soluções, etc.  as cenas  foram coconstruídas. 
Contaram-nos sobre o que nos afetou - situações onde, quer seja no papel profissional, de 
cidadão, na família, ao colocarmos a culpa no outro, ao usarmos 'óculos' ressentidos, fica 
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difícil encontrarmos potência. Nesse jogo de passividade, onde as aprendizagens dependem 
do ‘outro’, moram "fora", fica quase impossível encontrarmos ações novas. Só reagimos. 
Nosso tema protagônico também nos contou do nosso cenário político brasileiro. O 
compartilhar descrito foi rico de experiências. 
 
Agradeço em especial a Catarina Barbosa que me acompanhou como Ego - Auxiliar e a 
Hélide Gonçalves, psicodramatista,  que me presenteou com sua Presença. E a todos que lá 
compareceram e se corresponsabilizaram com nossa produção 
 
 

OBRIGADO 
 

Mariângela Pinto da Fonseca Wechsler 
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07.11.15 

 

Evento: Sociopsicodrama Público do Centro Cultural São Paulo 

Modalidade: Teatro de Reprise 

Tema: O que é poético para você? 

Data: 07.11.2015 Horário: 10h30 às 13h 

Local: Centro Cultural São Paulo, sala Adoniran Barbosa 

Número estimado de pessoas: 75 

Público: livre (assíduos do Psicodrama Público, estudantes, psicodramatistas e afins). 

Direção: Rosane Rodrigues 

Elenco: Luciana Souza, Rina Nemenz, Marco Túlio, Patrícia Franco, Edir Evaristo. 

Músicos: Alexandre Aguiar e Paula Ischkanian 

Anotador: Rosane e grupo 

AQUECIMENTO - O público foi recebido pela trupe cantando as Músicas: “Asa Branca” (Luiz 

Gonzaga) “Eu só quero um xodó” (Dominguinhos). 

Apresentação do projeto dos psicodramas públicos. Depois apresentando quem veio pela 

primeira vez, indo para os demais, chegando nos frequentadores assíduos. A diretora pede para 

contar o que ou quem os trouxe ao espaço. Entre vários relatos, uma moça diz que é cantora 

lírica e que tem dificuldade de se apresentar em público. Quer fazer aulas de teatro e por isto 

veio pela primeira vez. A diretora abriu para os que se consideram frequentadores assíduos. Uma 

delas diz que pela manhã ouviu uma música que foi sua poesia inspiração para o dia 

Aquecimento: andar, relaxar, relação consigo, com o outro, cumprimentar, em duplas para 

contar o que é poético, troca de par. Roda em que mostra o poético com o corpo. Do individual 

para a relação com quem poderiam compor e complementar. Em roda, surgem as primeiras 

cenas. Uma Dança, que alguém pede para complementar e responder a ela, surgindo assim a 

Cena de nascimento e morte. Cega, guiada por alguém, entrega. E assim outras cenas. 

Emoções das esculturas fluidas: público muito entusiasmado não queria parar. 

1 - Um dos assíduos que se sentia oprimido, como se apertado em algum lugar. Uma corda 

bamba. Leveza de querer voar. 2 - Sucesso com as mulheres e um frenesi das mulheres a seus 

pés. 3 - A imagem da opressão. 4 - Foi feita uma “Sequencinha” que é uma variação da 

escultura fluida na qual há um começo que se desdobra até um final: a pessoa contou de 

uma lembrança de criança, não se sentindo potente, mas vai ficando potente ao máximo. A 
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imagem feita pelo grupo começava com um dos ego-atores abaixado, mostrando uma pequena 

força,que vai aumentando. A última repetição gera uma potência no primeiro ego-ator também! 

Bem, forte. Público vibra.5 - Ansiedade, depois de angústia. E mais algumas que não 

conseguimos recordar. 

 Fantasia dirigida. (Momento de fechar os olhos e detectar sua cena inspirada no poético) 

Escolha da cena: 

Haviam umas 15 cenas candidatadas. Fizemos votação (uma delas é a da cantora lírica). A 

direção pede para irem perto de quem votam e uma cena foi super votada: 

Cena 1 – Narradora jovem é de MG e queria muito vir para São Paulo. A mãe, não gostaria que 

ela viesse e coloca medos da viagem, medos sobre SP etc. Ela toma a decisão de vir, mas fica 

imaginando o que poderia acontecer, fica fantasiando que o metrô ia pegar fogo ou que sofreria 

um assalto, etc. Contou que está admirada positivamente e que é muito diferente do que ela 

pensava. 

Músicas: “Caçador de mim” (Milton Nascimento). Diretora convida a cantora lírica para cantar 

junto e depois ir se relacionando com as pessoas da plateia, ela vai se soltando. 

Montagem – Cena dela contando para mãe a vontade e possibilidade de ir à SP com as amigas 

e a mãe dando medos enquanto outro ego-ator colocava simbolicamente  tecidos, como pesos. 

Ela vem a SP com todos os medos (tecidos) e cria uma linha imaginária feita com tecido. Atriz 

andava como em uma corda bamba, deslumbrada com SP. Os medos se materializavam: um 

rapaz a paquera e ela acha que pode ser para lhe roubar ou sequestrar, no metrô entra um 

corintiano buzinando e gritando, imagina que está pegando fogo (feito com os tecidos), 

confusões. Vai se convencendo de que é imaginário, até chegar ao centro cultural contando a 

história dela. 

Cena 2 – Narradora se orgulhava de ter escolhido Psicologia apesar de isso confrontar com suas 

crenças e de como foi educada na igreja evangélica. Conta das dificuldades que enfrentou para 

lidar com os preconceitos. Diz que depois foi aceita como alguém que virou referência, até para 

os da sua religião.  

Música – “Agora só falta você” (Rita Lee). “Será” (Legião Urbana) 

Montagem: A ego-atriz que fazia a narradora começa a cena como criança, com o pai ensinando 

coisas sobre o certo e o errado: Isso pode, isso não pode. Vai crescendo (teatralmente) e conta 

que quer fazer faculdade de psicologia e o pai não queria nem que ela fosse estudar. Ela toma a 

decisão e entra em conflito interno, representado por um “anjinho” e um “diabinho” que 

aconselham. Entra “A Psicologia”. Ela caminha ouvindo todas as vozes, fazendo suas escolhas, 

entre o que aprendeu, o que o “anjinho”, o “diabinho” e a Psicologia dizem, e suas orações a 

Deus. Finaliza dizendo: eu nasci pra fazer psicologia! Eu queria muito contar minha história aqui 

hoje! 

Compartilhamento:  

O compartilhamento foi bem forte, as pessoas não queriam parar de falar, como nas esculturas 

fluidas, e foi bem poético o que cada um ia dizendo. Alguns poetizaram até suas falas, com 

direito a rimas ou força poética. 
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Encerramento: Após compartilhamento, a diretora leu a poesia de Manoel de Barros, que 

inspirou o aquecimento prévio do Grupo Improvise: 

 Matéria de poesia 

   Manoel de Barros 

Todas as coisas cujos valores podem ser 

disputados no cuspe à distância 

servem para poesia 

O homem que possui um pente 

e uma árvore 

serve para poesia 

Terreno de 10x20, sujo de mato - os que  

nele gorjeiam: detritos semoventes, latas 

servem para poesia 

Um chevrolé gosmento 

Coleção de besouros abstêmios 

O bule de Braque sem boca 

são bons para poesia 

As coisas que não levam a nada 

têm grande importância 

Cada coisa ordinária é um elemento de estima 

Cada coisa sem préstimo 

Tem o seu lugar 

na poesia e na geral 

O que se encontra em ninho de joão-ferreira: 

caco de vidro, grampos, 

retratos de formatura 

servem demais para poesia 

Tudo aquilo que nos leva a coisa nenhuma 

e que você não pode vender no mercado 

como, por exemplo, o coração verde 

dos pássaros 

serve para poesia 

Tudo aquilo que a nossa 

civilização rejeita, pisa e mija em cima, 

serve para poesia 

Pessoas desimportantes 

dão pra poesia 

qualquer pessoa ou escada 
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As coisas jogadas fora 

têm grande importância 

-como um homem jogado fora 

As coisas sem importância são bens da poesia 

Tema Protagônico: Repressão dos adultos que possuem autoridade. E a identidade vencendo 

pela alteridade e prevalência da coragem de experimentar. 
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14.11.15 

 

Relato Psicodrama Público CCSP dia 14 novembro 2015 

Diretora: Hélide Gonçalves 
Ego auxiliar: Saskia Grecco 
Músico: Matheus Salvia 
 
 
Diretora iniciou se aquecimento 15 dias antes ao assistir o Psicodrama de Mariângela 
Wechsler, do qual, aliás, gostou muito. Sentiu necessidade de revisitar o espaço, 
ambiente e sala. 
 
No dia: 
 
Recepção da equipe pela coordenação do projeto o que foi fundamental para 
localização de sala dos trabalhos. Agradecimento a Terezinha Tomé Baptista. 
 
Aquecimento da equipe com a sala e os instrumentos de trabalho (máscaras, violão e 
som). 
 
Chegada dos participantes.  
 
Apresentações de diretora e equipe. 
 
Aquecimento através de sentimentos emergentes do grupo projetados nas máscaras e 
encenados corporalmente pelo Ego auxiliar. 
Diretora optou por utilizar as máscaras como aquecimento intermediando grupo e 
sentimentos através do ego auxiliar por ser um grupo bastante heterogêneo, umas 50 
pessoas, e haver entre eles pessoas familiarizadas com o Psicodrama e dinâmica dos 
trabalhos e outras que ali chegaram quase que ao acaso. Isto ajudaria a igualar um 
pouco as expectativas e promoveria um pouco de união grupal. 
Uma vez manifestos vários sentimentos, diretora propõe trabalharem três temas de 
maior votação: 
Medo  
Sexualidade  
Alegria 
Tédio apareceu por ultimo, após processo já finalizado de escolha de temas por 
participante que insistiu em ir sozinho ao palco e lá permanecer. Posteriormente uma 
participante se junta a ele.  
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Foi sugerido que quem se sentisse ligado a um tema tomasse lugar no palco depois 
de escolher suas máscaras junto a seus pares e assim formamos quatro grupos (os 
três escolhidos pela maioria e a dupla do tédio). 
 
Pediu-se que cada grupo vivenciasse corporalmente o tema escolhido, a música 
auxiliava no aumento da intensidade da vivencia. 
MEDO 
 
O que ficou depois da vivencia corporal foi ANGUSTIA. 
Houve trabalho individual com um protagonista que conseguia  confrontar o medo, 
se livrar do mesmo, mas restava em seguida um enorme vazio. Diretora trabalhou 
possibilidades de como ele poderia preencher este vazio, mas sem se aprofundar 
muito. Plantou sementes. A escolha foi poder trabalhar todos os temas e o máximo 
de pessoas possível considerando o tempo e expectativas do grupo.  
 
SEXUALIDADE 
 
O que ficou depois do trabalho corporal foi QUENTE/CALOR 
Durante esta parte do trabalho surgiu uma invasão de limites levando a diretora a 
trabalhar as relações humanas através dos LIMITES DE CADA UM.  
 
ALEGRIA 
 
O tema ALEGRIA permaneceu. 
Ficou muito claro que o grupo ALEGRIA não abria mão de sua leveza e risos, mesmo 
provocados. Como apareceu que alguns iam atrás do SOL de um deles, foi sugerido 
que cada um encontrasse seu próprio sol, o que rapidamente se realizou. 
 
TÉDIO 
 
A dupla TEDIO, ao ser  convidada para demonstrar corporalmente seu sentimento, 
colocou-se sentada no palco fazendo gesto um tanto ofensivo  com as mãos em 
direção ao grupo.  Uma vez que ninguém reagiu, diretora os convida a se 
manifestarem de outra forma. A senhora então largou o parceiro e começou a recitar, 
mas se sentiu ridícula recitando e deixou de lado o SEU tédio. Fez questão de 
mostrar que o tédio era dela e não do grupo.  
 
O rapaz (que desde o inicio se excluiu ao mesmo tempo em que chamava atenção) 
não suportou aguardar o trabalho com a senhora, interrompia a todo o momento, 
queria que ela fizesse "o que tinham combinado", mas era ignorado. Não se conteve e 
hiper atuou. Pegou o microfone e começou a cantar o que nos pareceu algo inventado 
na hora (e tinha a ver com Psicologia) e que também provocava o grupo. Ego auxiliar 
tentou interagir e foi rejeitada, tentou fazer um duplo e novamente foi ignorada. 
Diretora tentou interromper e ele saiu andando e cantando por todo espaço irritando 
o grupo. 
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Houve um confronto físico entre ele e outro participante o que resultou na saída dele 
da sala. Não chegou a se efetivar uma briga porque outros participantes do grupo e 
Ego auxiliar se colocaram entre eles e ou os seguraram. 
Cabe aí uma reflexão: Rapaz queria ter voz, mas não sabia exatamente como? 
Necessidade de tirar todos do papel? Comportamento inadequado já existente? O 
grupo encontrou uma forma de se resolver e expulsar o que provocava a desunião? 
Enfim, diretora mais uma vez fez um escolha, não focar neste fato e privilegiar o 
andamento do grupo. 
Pediu então a todos que usaram máscaras e vivenciaram os temas protagônicos que 
juntos, e ao mesmo tempo (na contagem de três), gritassem uma palavra que 
significasse o que levavam dali. Em seguida formaram uma fileira com todos usando 
suas máscaras e foram convidados a refletir sobre todo o processo e suas palavras 
finais e concluíssem se a máscara ainda era necessária. Se não fosse... que as 
atirassem ao alto. 
Também foram convidados a refletir sobre seus papéis de cidadãos e como estes 
sentimentos vivenciados poderiam interferir ou complementar a atuação de cada um. 
 
Compartilhar 
Infelizmente nos sobrou pouco tempo para compartilhar, mas mesmo assim tivemos 
o depoimento emocionado de um rapaz que conseguiu pensar seu medo como algo 
apenas a ser superado e que ao jogar a máscara pode assumir um novo espaço e uma 
participante que cantou (seria lindo terminar ali, mas grupo ainda pedia voz). Outros 
então falaram rapidamente. 
 
As máscaras foram utilizadas mais como instrumento de aquecimento e como 
elemento legitimador dos sentimentos escolhidos por cada um.  
 
Foram utilizadas várias técnicas psicodramáticas: 
Duplo, inversão de papel, solilóquio, cenas, localizar no corpo o sentimento, espelho, 
interpolação de resistência, etc. 
 
Diretora privilegiou momento inicial de aquecimento e unificação do grupo pela 
diversidade de pessoas presentes. 
 
 
Agradeço Terezinha Tomé Baptista pela recepção e apoio todo o tempo. 
Agradeço o convite e a oportunidade de mais uma vez poder praticar o que amo. 
 
Hélide Gonçalves 
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04.12.15 

 

Socionomia ou Anomia? 

Reflexões a partir de um Psicodrama temático realizado  

no Centro Cultural São Paulo, em 2015. 

                                  

                               São Paulo, 4 de dezembro de 20015 

  

                               

                                 Camila Salles Gonçalves 

                                 Gloria Hazan 

                                 (Regina)Reo Monteiro 

 

No dia 19 de Outubro de 2015 propusemos um psicodrama temático para 

o público, esclarecendo que oferecíamos um tema do momento e que nos 

dispúnhamos a trabalhar, com a sua participação, abordando o tema 

CORRUPÇÃO por meio de três histórias, baseadas em três roteiros de 

filme,1 e que dramatizaríamos a história que escolhessem. As 

considerações que se seguem não pretendem constituir um relato ou 

relatório da atividade. A seguir, descrevemo-la em breves palavras, 

apenas para situar as questões que queremos colocar.  

Tema: Corrupção. 

Presentes: 43 pessoas. 

                                                
1 Lincoln, de Spielberg, O terceiro Homem, de Carol Reed e Lola, de Fassbinder. Escolhemos estes três na lista 
de filmes exibidos na Sociedade de Psicanálise, em um ciclo de cinema e debates com psicanalistas e outros 
profissionais, como filósofos, arquitetos, juristas etc. Durante a dramatização, um participante da plateia 
perguntou se diríamos quais eram os filmes. Respondemos afirmativamente, dizendo que poderíamos fazê-lo, 
se quisessem, na fase de Comentários. Nesta, outras questões se sobrepuseram e ninguém voltou a fazer a 
pergunta. 
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Iniciou-se com apresentação da equipe de direção: Camila Salles 

Gonçalves, Glória Hazam e Regina Fourneaut Monteiro e da proposta de 

trabalho, que foi aceita pelos participantes. 

Aquecimento inespecífico: o público presente foi orientado para 

sentar-se do modo mais confortável possível, fechar os olhos e fazer 

alguns movimentos tentando relaxar as partes do corpo mais tensas, 

ombros, pescoço, esticando os braços, espreguiçando e depois de 

alguns minutos abrirem lentamente os olhos. A seguir a direção pediu 

que todos ficassem atentos para a leitura dramática de três 

histórias: “Escutem atentamente, não só com os ouvidos, mas também 

com o coração.” 

Glória apresentou as três histórias, baseadas em roteiros de três 

filmes. 

 

1ª história 

 

Abraham Lincoln, candidato pelo Partido Republicano, foi reeleito 

presidente dos Estados Unidos, em 1864. Uma de suas iniciativas foi 

o encaminhamento da Décima Terceira Emenda à Constituição, que tinha 

por finalidade acabar com a escravidão. Para conseguir votos a favor 

desta emenda, por meio de seus assessores, o presidente concedeu 

cargos e outras vantagens àqueles que iriam opor-se, sobretudo para 

deputados do Partido Democrata. 

 

2ª. história 

 

Logo após o final da Segunda Guerra Mundial, um americano chega a 

Berlim para encontrar-se com um amigo. Mas, logo se dá conta de que 

seu amigo desapareceu. Aos poucos, ele descobre que o amigo forjara 

a própria morte e está escondido. O amigo está foragido porque sua 

atividade criminosa fora descoberta pelas autoridades. Ele conseguia 

comprar penicilina (que era muito difícil de obter) roubada de 

hospitais, adulterar o antibiótico e revendê-lo (câmbio negro), 

caríssimo, para pessoas que necessitavam muito do medicamento. Em 

consequência, muitos doentes, inclusive crianças, tiveram seus males 

agravados e faleceram. 

 

3ª história 
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Uma pequena cidade da Alemanha, chamada Coburg, uns dez anos depois 

da Segunda Guerra Mundial, espera a chegada de seu Secretário de 

Obras. Alguns estão preocupados com sua vinda. O que acontece é que 

a cidade está entregue à corrupção. 

Um poderoso empreiteiro, que manda na cidade, o prefeito, o chefe de 

polícia e outras autoridades estão unidos para lucrar o máximo com 

as novas construções. Leis e regulamentos urbanos são desobedecidos 

quando são opostos a vantagens (irregulares). 

O grupo que está no poder procura fazer com que o Secretário de 

Obras não atrapalhe e não impeça suas atividades. 

O secretário pretende ser honesto e bem intencionado. É a favor de 

construir e expandir. A palavra de ordem que está no ar, para todos 

é restaurar a Alemanha. O secretário quer incentivar a expansão e a 

restauração, sem permitir irregularidades. Mas um dia ele conhece 

Lola. 

O secretário de obras se apaixona por Lola. Lola é cantora e 

prostituta, amante do poderoso empreiteiro. Este controla também o 

bordel em que ela trabalha. O secretário de obras de nada sabe. 

Diante dele, Lola se apresenta como recatada e romântica. 

Há, numa noite, um grande choque para o Secretário, que acaba 

conhecendo o bordel e as atividades de Lola. Depois da grande 

desilusão, da dolorosa decepção, ele acaba aceitando argumentos do 

Empreiteiro e, ainda apaixonado, casa-se com Lola. Conscientemente, 

ele passa a conviver com a quadrilha. 

Consulta à plateia e proposta de votação: 

A direção, nesse momento pergunta quem escolhe a 1ª história, quem 

escolhe a 2ª ou a 3ª. A mais votada foi a 3ª. Dirigindo-se novamente 

aos presentes, pergunta quais personagens da história escolhida 

chamaram mais sua atenção e gostariam de representar. Dez pessoas 

levantam o braço e são convidadas para subir ao palco. 

Aquecimento específico. 

Os personagens que temos são: dois empreiteiros, um secretário de 

obras, um prefeito, um policial, duas Lolas, um recepcionista do 

bordel, um segurança e1 músico.  

Solicita-se, a todos que se dispuseram a tomar os papéis de 

personagens, que virem de costas para a plateia e, quando sentirem 

que já têm o papel construído, fiquem de frente e falem como sendo o 

personagem escolhido (solilóquio). O público escolhe uma das Lolas e 

um dos empreiteiros.  
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A partir daí se inicia a etapa da dramatização, com a cena da 

chegada do secretário de obras, que está sendo aguardado pelas 

autoridades. 

A história é toda dramatizada pelos personagens assumidos pelos 

protagonistas emergentes, que atuam de forma espontânea e criativa. 

Encerrada a dramatização todos os atores espontâneos são convidados 

a descer do palco e se juntar à plateia. 

Intercorrência 

Durante a dramatização um usuário, frequentador assíduo dos 

psicodramas que ocorrem todos os sábados no Centro Cultural São 

Paulo2·, subiu ao palco e permaneceu sentado, atrás das diretoras, 

durante todo o tempo, apenas observando, sem participar.  

Na fase de comentários, quando todos desceram, ele continuou no 

mesmo lugar, recusando-se a descer. Começou a gritar muito alto 

repetindo várias vezes “vocês não vão conseguir fazer mais nada, não 

vou deixar... vocês não sabem psicodrama, seus incompetentes, eu sei 

psicodrama...” dirigindo-se às diretoras.  

Fase de comentários 

Cada vez que uma de nós, da direção, começava a falar, o homem que 

subira ao palco, sentando-se atrás de nós, voltava a gritar. Só se 

calava quando era alguém da plateia que fazia uso da palavra, 

fazendo algum comentário sobre a dramatização. Foi um momento 

difícil para todos. Alguns se dirigiram a ele dizendo, “faça então 

uma proposta”. Mas ele não respondia e continuava gritando. Outro 

dos presentes subiu ao palco, sentou-se ao lado dele e também 

interferiu algumas vezes, dando apoio ao colega.  

Foi nesse clima que os comentários aconteceram. Um dos participantes 

comentou que o filme escolhido para ser representado trazia a 

submissão da mulher e isso o deixava muito chateado. Os que tinham 

assumido personagens na dramatização e estavam na plateia, não 

responderam de imediato a isto, como se concordassem. Outros 

mostraram ter gostado do trabalho. Em seguida, alguns que haviam 

participado da dramatização se emocionaram e aqueles que fizeram os 

papéis de Lola e do prefeito disseram que foi difícil representar e 

afirmaram que não tinham nada a ver com os personagens corruptos. Um 

comentário talvez receoso, parecendo procurar evitar que fossem 

confundidos com os papéis que desempenharam. 

Nesse momento, a direção afirmou que, pelo contrário, quem 

desempenha bem um papel, como foi o caso, é justamente porque tem um 

bom distanciamento e de modo algum tem algo parecido com o papel 

                                                
2 Há doze anos 



114 
 

representado. Alguns outros comentários surgiram e o trabalho foi 

encerrado.  

Um conjunto de pessoas, que foi se reunindo em torno do indivíduo 

que protestava, permaneceu no palco, parecendo não ter percebido ou 

não ter aceito o encerramento. 

Consideramos ter sido trabalho suficientemente realizado, apesar das 

dificuldades surgidas. 

Queremos, agora, compartilhar algumas reflexões com os leitores.  

Socionomia ou Anomia? 

 

O conceito de Socionomia foi criado por Moreno. O de Anomia, parece 

ter sido já utilizado no século XVI, pelo historiador inglês William 

Lambard, “que descreveu a anomia como uma condição de certas 

sociedades que traz ‘desordem, dúvidas e incertezas sobre todos’3 “. 

Durkheim (1858-1917) retomou e reinterpretou o conceito para 

descrever as crises e conflitos sociais de sua época. 

Ao pé da letra, socionomia refere-se à investigação das leis que 

regem o comportamento social e grupal. Anomia, à ausência de lei. 

Os percursos de Durkheim e de Freud “rompem com a oposição entre os 

campos do normal e do patológico, herdado da medicina tradicional”4. 

Podemos acrescentar que a trajetória de Moreno também implicou nessa 

ruptura. 

O conceito de Durkheim parece ter sido deixado de lado por muito 

tempo e hoje tem sido retomado com significados afins, que procuram 

precisa-lo. 

Tendo pesquisado com profundidade a respeito, Marilucia Meireles 

observa: “a noção de anomia foi, durante algum tempo, empregada para 

nomear certa anomalia de uma fase de transição evolutiva que toda 

sociedade moderna enfrentaria e que, no final, seria resolvida. Hoje 

é considerada pelos sociólogos uma patologia permanente da 

sociedade”5. 

O psicodrama público no CCSP tem uma realização pontual. É um ato 

socionômico, um evento em um dia, em determinado horário, dirigido 

por psicodramatistas que são responsáveis apenas por este. Como se 

sabe, é um psicodrama que não faz parte de um processo contínuo, mas 

                                                
3 apud 
4Melo Meireles, Marilucia, Anomia- a Patologia Social na Virada do Milênio, São Paulo, Casa do Psicólogo, 
2001, p.69. 
5 In Melo Meireles Marilucia, Anomia, opus cit., p.70. 
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entendemos que tem que contar com um método, como as demais 

modalidades de psicodrama.  

Todo psicodrama consiste em uma atividade socionômica, isto é, que 

depende de uma dinâmica de interação entre os participantes 

(socius), que vai delineando modos de ação à medida que ocorre. A 

ação é espontânea e surge da interação e da interlocução entre os 

agentes. Para tanto, há uma direção, direção psidramática, que 

promove a expressão e a tomada de papéis. Sem isto, em vez de drama 

e dramatização haveria uma torre de Babel. Não há leis impostas, mas 

há técnicas facilitadoras, integradas pelo método, que os diretores 

e egos-auxiliares devem conhecer e por a serviço dos protagonistas.  

Hoje, nas sessões públicas, assim como nos consultórios, parece ter-

se tornado cada vez mais frequente, naqueles que seriam 

protagonistas, a ausência de interesse por experienciar novos 

papéis, tanto quanto o a ausência de identificação com papéis 

desejáveis, a ausência de valorização da própria ação, a perda de 

sentido de si e do socius.  

A proposta do psicodrama é a proposta da socionomia, isto é, a de 

propiciar o aparecimento das leis (latu sensu), ou seja, dos 

princípios conscientes ou co-inconscientes que regem o comportamento 

social e grupal. 

Numa definição abrangente, “a anomia é um estado de falta de 

objetivos e perda de identidade, provocado pelas intensas 

transformações que ocorrem no mundo social moderno”. 6 

Uma definição como esta parece ser favorável à proposta do 

psicodrama, cujo método possibilita experimentar papéis escolhidos a 

partir de fantasias próprias e/ou compartilhadas, “como se” 

dramatizado, deter-se nos valores que personagens representam, 

vivenciar modos de se relacionar a partir de diversos valores e de 

diversas visões de mundo,  

Infelizmente, para que os terapeutas psicodramatistas7 não se 

esqueçam dos desafios em seus consultórios, no psicodrama que 

comentamos, deparamo-nos com indivíduos presentes na plateia que 

fizeram forte oposição ao surgimento de um grupo de protagonistas. A 

rejeição à proposta de psicodrama temático, a crítica ao modo de a 

direção trabalhar com o psicodrama, e ao fato de membros da plateia 

escolherem papéis sugeridos, só se expressaram com mais clareza na 

Fase de Comentários. Isto foi um resultado de termos procurado 

manter a distinção entre uma fase e outra, para que a dramatização 

pudesse fluir. Pedimos, com firmeza, aos que queriam comentar o que 

                                                
6 Ramos Nery, M. Clara, Sociologia Contemporânea, Curitiba, 2007, IESDE, apud,http//pt. 
WIKIPEDIA.ORG/WIKI/anomia. 
7 PSICÓLOGOS E PSIQUIATRAS. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Identidade
https://pt.wikipedia.org/wiki/Mundo
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fazíamos durante a ação dramática, que aguardassem a última etapa e 

fomos relativamente atendidas. 

Os críticos e queixosos tinham seus motivos para não aceitar a 

proposta de uma experiência que trazia personagens que não eram 

eles. No final, ficou claro que, para esse aglomerado8 de opositores, 

não bastava afirmar sua desaprovação, seu não gostar, seu discordar 

da proposta. Não ocorreu apenas uma recusa de participação. A 

atuação de alguns foi a recusa da presença e do ser das psicólogas 

psicodramatistas que compuseram a unidade funcional. Um disse que 

não ia deixá-las dirigir, outro reclamou da roupa (“de samurai”) de 

uma das diretoras e disse que ela era incompetente, um começou a ler 

suas próprias anotações, dizendo que “a Rosane9 que tinha dito”, 

explicando o que era o psicodrama, tentando interromper as 

diretoras, que, para ele, não estariam fazendo o psicodrama certo.  

Para nós, não cabe interpretar agora, para além do evidente, os 

sentidos particulares de cada uma dessas atitudes e/ou 

comportamentos. Consideramos importante assinalar apenas que o 

psicodrama que se estava realizando, no momento das interferências, 

não interessava, enquanto tal, a essas pessoas. Suas ações levam-nos 

a entender que o que interessava a algumas dentre elas eram as 

diretoras do psicodrama, não só quanto a suas funções, mas enquanto 

pessoas, em seus papéis profissionais, com as quais queriam se 

confrontar.  

Estas tendências comportamentais evocam certos casos de nossas 

clínicas atuais, mas não podemos descrevê-los por demasiado 

recentes, o que nos faria correr o risco de pacientes serem 

reconhecidos, mesmo se os maquiássemos. Recorremos ao insuperável 

livro de Marilucia Melo Meireles, Anomia – Clínica Psicanalítica10. 

Nele temos encontrado respaldo para refletir e fundamentos para 

formular indagações.  

Assumindo relatos de sua experiência, específica dos tempos que 

correm, a autora aponta para a mudança dos pacientes, dos tempos de 

Freud para os que recebemos nos dias de hoje. Examina com acuidade 

as contribuições de autores de investigações em Psicanálise e em 

Sociologia, a prospecção efetuada nas características do mundo em 

que vivemos e comenta: 

“Hoje a constituição da subjetividade ocorre em espaço de 

transformação rápida e fugaz. A urgência da demanda, calcada em 

índices de exterioridade e exigindo resposta rápida, própria dos 

                                                
8 Diferenciamos o grupo, que se constitui por meio de uma dinâmica relacional entre seus membros, do 
aglomerado, conjunto de pessoas reunidos casual e passivamente, ainda sem coesão e objetivos comuns. 
9 Provavelmente queria se referir a Rosane Rodrigues, psicodramatista que já havia dirigido no CCSP. 
10 São Paulo, Casa do Psicólogo, 2001. 



117 
 

pacientes atuais, embora não assimilável pelos padrões teóricos 

clássicos, é algo sobre o que nós analistas devemos refletir” 11. 

Ela nos dá vários exemplos, dos quais citamos dois, que nos ajudam a 

esclarecer seu comentário: 

“Jacqueline é muito bonita e colorida. Uma bem sucedida executiva 

que não tem ‘tempo para nada’. Seu celular toca inúmeras vezes 

inclusive durante as sessões de análise.” Encontra parceiros 

misteriosos nas salas de entretenimento na Internet se lamenta, 

dizendo ’Não sei por que não dá certo.’”12 

“Mário, marido traído, parece exterior à sua própria história 

pessoal, ao narrar laconicamente que conheceu sua segunda mulher por 

meio dos classificados de um jornal local.” 13 

O que têm estes casos a ver com as dificuldades que encontramos no 

psicodrama? 

Nós, psicoterapeutas psicodramatistas, também precisamos refletir. 

Hoje, a relação do indivíduo com papéis sociais não é a mesma. É 

claro que sempre houve a tomada de falsos papéis, sempre houve modos 

inautênticos de se estar no mundo, sempre houve modos de um si 

afastar-se de si. Mas queremos ressaltar que, hoje, muita coisa leva 

a crer que a dificuldade de desenvolver modos próprios de ser 

equivale à queda do sujeito no vazio.  

A procura existencial é barrada e determinada, muitas vezes, pela 

visada do sucesso com número de seguidores, do sucesso com fotos 

postadas e curtidas. Tempos de carregar pau de self. Como dizer a 

João que não é com o “eu” dele que vamos trabalhar? Como dizer a 

Maria que não é com o “eu” dela que vamos trabalhar? Trazer um 

empreiteiro, uma Lola, pode ter sido visto, por alguns presentes ao 

psicodrama, como a proposta de retirar-lhes o palco em prol das 

personagens. 

Para Marilucia Meirelles, as vinhetas clínicas que coloca em seu 

livro, “servem para ilustrar a labilidade desse novo tipo de demanda 

que se apresenta nos atendimentos clínicos. Certamente não é mais o 

paciente de antigamente. Os referenciais são totalmente diversos. E 

é preciso que criemos novos espaços para repensá-los”.14    

Imaginemos que, na intimidade de um outro hipotético consultório, um 

paciente quer se matar porque é um looser, segundo os padrões 

vigentes. Cultura narcísica massacrante.  

                                                
11 Idem, ibidem, p.34. 
12 Idem, ibidem, ps.23-24. 
13 Idem,ibidem, p.24 
14 Idem, ibidem, p.25. 
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No psicodrama, na apresentação para o público, além do protagonista, 

há o diretor-protagonista e os antagonistas emergentes do público. 

Todos se deparam com um monstro que eles mesmos vêm criando, o 

Psicodrama Master Chef. As três partes podem se sentir enfrentado 

grupos de jurados. 

Um paradoxo: o opositor, o antagonista ou protagonista do caos não 

quer realizar a sua cozinha. Quer julgar e cuspir o trabalho de 

alguns diretores e egos, enaltecer o de outros. 

Mais um paradoxo: o aglomerado torna-se grupo pelo desejo de impedir 

a realização do psicodrama. Aqui se manifesta a anomia no sentido de 

sua atuação visar à impossibilidade de surgir, na ação dramática, um 

nomos próprio dos protagonistas. Ou seja, atuação no sentido de 

inviabilizar um mínimo de repetição e regularidade para uma 

comunicação inteligível. 

 

Anomia e Psicose 

 

Dizem que há indivíduos psicóticos que frequentam os psicodramas 

públicos do CCSP, abertos a todos. Necessitariam de manejo 

específico, ainda que esta palavra não signifique aqui manipulação? 

Não seria correto pretender chegar a diagnósticos a partir de uma 

única sessão de psicodrama aberto a qualquer público. Mas é 

importante notar que certos comportamentos que presenciamos 

aproximam-se daqueles observados por um especialista: 

“Em uma das sessões, um paciente de início chama a atenção de todos 

por sua atitude estranha, como tapar os ouvidos com os dedos, 

levantar e andar pela sala, sentar-se novamente, parecendo alheio 

aos demais” 15. 

Por outro lado, o que caracteriza a anomia de nosso tempo, 

assemelha-se a certas descrições do que é frequente em certas 

psicoses: 

“Na psicose, o paciente perde a capacidade de perceber o outro, 

portanto sua autoimagem pode estar muito distante daquela que 

acredita estar tendo com os outros/.../O paciente está isolado, 

interage consigo, acreditando que os outros pertencem a este 

universo perdido dentro de si mesmo.” 16. 

Apesar da situação descrita por um de nossos colegas de grande 

experiência, psiquiatra e psicodramatista, Luiz Altenfelder Silva 

                                                
15 Altenfelder, Luiz Silva Filho, “Técnicas Exclusivas para Psicóticos” ,in Monteiro, Regina, Técnicas 
fundamentais do psicodrama”, São Paulo, Brasiliense, 1993, p.107. 
16 Idem, ibidem, p.105. 
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Filho, com ele também reaprendemos que a psicose não é impermeável à 

proposta psicodramática e que não há por que criar técnicas 

específicas, quando o diretor com a formação adequada tem critérios 

para fazer suas escolhas: 

“Para a realização do psicodrama com psicóticos utilizo quase todas 

as técnicas desenvolvidas para o psicodrama: do duplo, do espelho, 

inversão de papéis, solilóquio, concretização, realidade suplementar 

e outras.” 17  

Vale repetir o óbvio: o diretor e o ego auxiliar têm que ter 

formação suficiente para dirigir e trabalhar de forma enriquecedora 

com “doentes mentais de todos os tempos”, que deram origem às 

técnicas, como escreveu Moreno. 

 

Questões que ficam. 

 

Reconhecemos aqui que volta a ter lugar a hipótese a respeito 

daquilo que nos trazem hoje muitos pacientes, a ausência de 

proximidade de si e a busca desesperada por encontrar uma imagem de 

sucesso. Na sessão de psicodrama público, uma busca parece ter 

sentidos semelhantes: pode importar mais o por - se em evidência, 

adotar o papel de poder de juiz de programa de TV. Pode importar 

mais repetir a competição por aparecer. Assim, pode formar-se uma 

sinistra aliança identificatória, para o bem e para o mal, com 

aqueles que chegam aparecendo (não há outro jeito), os que formam a 

unidade funcional, que tomam a palavra, que propõem: os diretores e 

egos auxiliares.  

Indivíduos que poderiam se beneficiar do psicodrama, estão presos em 

um campo belicoso, do qual talvez não consigam sair. Vazio e falta 

de disponibilidade para novas experiências são condições que causam 

sofrimento psíquico. Psicodramatistas terapeutas, prosseguimos 

aprimorando nossa formação em situações como as que descrevemos por 

meio de pequenos flashs. A fala queixosa não faz parte de nosso 

papel e funções. Mas devemos procurar formular o que ocorre, para 

reavaliarmos as possibilidades de nosso método. 

Não devemos esquecer que, em condições mais apropriadas, haveria que 

se considerar a possibilidade de realização de dois psicodramas, um, 

dando prioridade aos protagonistas que emergiram a partir do 

iniciador estético que propusemos, outro, para oferecer os recursos 

possíveis para aqueles que irromperam na cena. No “psicodrama de 

Adolph Hitler”, realizado por Moreno, o psicodrama que estava 

prestes a acontecer foi suspenso, para que se iniciasse um trabalho 

                                                
17 Idem, ibidem, p.108. 
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insuperável, com a criação de um “mundo auxiliar”.  A nosso ver, um 

encaminhamento semelhante, teria sido possível. Deixaríamos o 

protagonista que se opunha ao psicodrama, atuar mostrando como ele é 

ele mesmo.  

Podemos imaginar o que se seguiria, em uma sequência de psicodramas, 

mas não, em um ato socionômico que, por definição, não teria 

continuidade.  

Hoje, no CCSP, tudo se passa como se lidássemos, no mínimo, com dois 

tipos de público: o que sustenta a emergência de protagonistas, 

dentro do campo estrutural do psicodrama – fases de aquecimento, 

dramatização e comentários – e aquele que apoia os que protagonizam 

o opositor e o juiz e se aglomera em torno deles. Neste caso, o 

emergente está grudado em uma posição/oposição repetitiva, preso, 

sem liberdade para fazer descobertas. 

Infelizmente, limites de tempo, relativos à disponibilidade do 

espaço oferecido pelo Centro Cultural e à programação do evento, não 

nos permitem adiar um trabalho iniciado. Não podemos fazê-lo para 

atender a quem possa se apresentar de repente, como aquele paciente 

de Moreno, que julgava ser Adolph Hitler.   

Uma coisa é certa: não há mais as condições do caso Bárbara, nem 

aquelas do Teatro da Espontaneidade de Moreno. Os obstáculos de hoje 

à espontaneidade exigem a investigação a respeito do mundo em que 

vivemos e o redirecionamento da tele, isto é, de nossa percepção 

profissional herdada de outros tempos.   
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2016 

16.01.16 

 

ATO SOCIONÔMICO 

 

Local: Centro Cultural São Paulo - Sala Adoniran Barbosa 

Data: 16.01.16 

Direção: Catarina Barbosa 

Ego-auxiliar: Saulo Ciasca 

Relatora: Priscila Ivahara 

Público final: 31 pessoas (primeiro psicodrama público do ano) 

 

Aquecimento: 

Após apresentação da equipe e do método por parte da representante da equipe de sustentação 

do projeto Rosane Rodrigues, houve o mapeamento do grupo, sendo que apenas um casal 

comparecia pela primeira vez, a maioria era de participantes assíduos. 

Todos sentados, de olhos fechados, trabalhou-se a respiração. Foi proposto um jogo interno, 

em que imaginassem uma luz descendo da cabeça aos pés, passando por cada parte do corpo e 

subindo de volta à cabeça. 

Foram convidados a ir ao palco. Durante o aquecimento físico, os participantes assíduos se 

encontram e se abraçam neste primeiro Psicodrama do ano. Ao som de música animada, 

andam em vários ritmos, em várias direções e níveis. Imaginam-se descalços pisando em 

vários tipos de pisos: grama, pedregulhos, lama, gelo, asfalto quente, areia da praia, por fim, 

molham os pés na água do mar e brincam com ela. A música contagia com alegria o grupo. 

Conforme dadas as instruções, observaram o ambiente, trocaram olhares entre si, 

cumprimentaram-se primeiro com gestos e depois fazendo caretas e, em duplas, conduziram e 

foram conduzidos através de gestos. 

A diretora sugeriu que fizessem uma retrospectiva do dia até aquele momento, que pensassem 

sobre o estado de espírito e a expectativa para o trabalho. Lembrou que se inicia mais um ano 

e instruiu que andassem devagar, pensando no que deixam para trás e o que terão pela frente. 

Continuou dizendo que começo e fim é só uma das contradições presentes em nossa vida e 

recomendou que cada um encontrasse alguém com quem se sentisse confortável para 

vivenciar alguns desses momentos. 
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As duplas eram trocadas a cada contradição, nessa ordem: começo/fim, público/privado, 

novo/antigo, direitos/deveres. A última dupla permaneceu unida, buscando outra dupla, para 

montarem uma cena a partir do que ficou forte até aquele momento e depois darem um nome. 

As cenas foram: 

Cena 1: Individual dentro do coletivo 

Cena 2: O cotidiano que alimenta o machismo 

Cena 3: Ghost 

Cena 4: Águas do rio que correm pesadamente dentro de nós jamais voltam à nascente 

 A cena eleita foi a de número dois: O cotidiano que alimenta o machismo 

 

Dramatização: 

Monta-se o cenário. A cena se passa em casa, num jantar de família, com pai, mãe, três filhos 

e uma filha. A mãe pede à filha (de nome fictício Flávia) para servir os irmãos. Estes 

reclamam da comida sem sal e dizem que assim a irmã não conseguirá se casar. A filha 

questiona por que tem que fazer isso e os irmão não. 

Entra a empregada (ego-auxiliar) da plateia e pergunta à patroa o que tem para limpar. A 

família não lhe dá atenção, ela vai para outro cômodo e começa a limpeza. Volta, pedindo um 

homem para arrastar o móvel. Todos exigem que a filha a ajude, mas ela é fraca e um dos 

filhos se prontifica. O ego-auxiliar entra na cena como namorado de Flavia, a mãe tenta 

conversar com o rapaz, mas um dos filhos interrompe, perguntando à irmã quem autorizou. 

O pai não se expressa, então a diretora pede solilóquio e este responde que está tudo bem. 

Também pede solilóquio à filha e essa responde que não está feliz. Congela a cena e Flávia é 

retirada para assistir em espelho. Entra em seu lugar ego-auxiliar, que serve um dos irmãos e 

esse diz que não gosta de morango. É feita uma inversão de papéis, então Flávia (irmão) 

pergunta porque tem que fazer todo o trabalho sozinho. Enquanto discutem, entra um ego-

auxiliar da plateia no lugar do pai, dizendo que o vizinho está “comendo” sua filha e culpa a 

esposa por isso. Antes mesmo que a esposa consiga falar, ele a manda calar a boca. A plateia 

pede para entrar no lugar da filha e cospe no pai. A família a expulsa e troca a chave da porta. 

A mãe diz que a filha não presta mesmo. 

O ego-auxiliar toma o papel de um dos filhos e diz que é gay. O pai se exaspera e tenta 

agredir o filho. A família entra em desespero. A esposa tenta justificar ao marido, dizendo que 

não sabe o porquê, pois bateu bastante nele, mas agora o levará à igreja e termina dizendo que 

a família está desmantelada. Os outros irmãos tentam convencê-lo a se “converter” e o pai diz 

que o filho está com o Satanás. É feita uma troca de papéis e o filho gay (pai) diz que não tem 

culpa de haver nascido assim, que não foi sua opção. 
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Ego-auxiliar da plateia bate à porta e entra no papel de Flávia. A mãe abre e pergunta o que 

ela está fazendo ali. Responde que veio buscar seus pertences e a mãe tenta impedi-la de 

entrar. Muito brava, adentra a casa e começa a dizer tudo o que pensa da família. Dirige-se ao 

pai, perguntando se algum dia ele pensou como ela se sentia e este fica sem ação. Dirige a 

pergunta à mãe e essa responde que era a vida que ela quis para a filha. Flávia pede para todos 

ficarem quietos, pois não sabem de nada. Acusa o irmão de “comer” as filhas dos outros, mas 

que atrás dessa fachada de “comedor” deve haver um gay enrustido. Pega suas coisas e sai. 

O filho gay, de cócoras diz que também vai embora. A diretora congela a cena e pergunta à 

plateia se alguém quer entrar. Entra um ego-auxiliar espontâneo da plateia no lugar de Flávia, 

prepara algo e serve à família. 

A esposa pergunta o que é que fez de errado; querem matá-la do coração, cai e filhos tentam 

acudi-la. A diretora coloca a mãe em espelho, que assiste a sua queda e ouve a justificativa do 

filho gay, de que ela não fez nada de errado, que ninguém tem culpa. Nem ele nem a família, 

pois não foi sua opção, mas nasceu assim. O ego-auxiliar da equipe faz um duplo dele, 

dizendo que tem medo de mulher. O pai diz que o levará para o puteiro para virar macho. O 

filho machão diz que ele “deu o rabo”. A diretora inverte os papéis de irmãos e o gay 

(machão) questiona porque quer saber se ele “deu o rabo”. 

Flávia (ego-auxiliar da plateia) está sentada e paralisada; a diretora pede um solilóquio e essa 

não responde. De repente, ela cai no chão, mas a família não se importa. Volta a faxineira e 

diz que a Flávia morreu. Os filhos acodem, a mãe permanece distante e diz para calarem a 

boca porque ela está morta. Os irmãos choram e se desesperam. O pai responde ao solilóquio 

que não é nada e, novamente, culpa a mãe. Na inversão de papéis, o pai pergunta se a mãe 

está contente e a chama de “mosca morta”. 

Chega o socorro do SAMU (ego-auxiliar da equipe junto com um da plateia) e procura os 

sinais vitais em Flávia. Os irmãos perguntam se ela está morta e o socorrista responde que 

não. O irmão machão foi o que mais demonstrou preocupação com a irmã, querendo 

acompanhá-la ao hospital. 

Ego-auxiliar da plateia entra no papel da mãe, dizendo que quer fazer uma confissão. O pai 

pergunta se ela é lésbica e essa responde que Flávia não é sua filha. O pai fica paralisado. A 

diretora pergunta como finalizar a cena e se mais alguém da plateia quer entrar. Ninguém se 

propõe e, assim, dão por encerrado com o conflito em aberto. 

 

Compartilhamento (falas dos participantes): 

Foi abordada a influência do coletivo no individual. 

O sentimento de ódio contra a família e a vontade de vingar uma mãe que usa a submissão a 

serviço de um poder manipulador e de um pai autoritário e controlador. 
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O preconceito que carregamos da nossa história contra a mulher, proibida de ter desejos e 

sentimentos. Era educada para se casar virgem, sendo a menina autorizada a estudar, mas era 

do menino a obrigação de terminar os estudos. 

Orientação sexual e a constatação que o machismo é problema de todos. 

A desconstrução da cena da família, em que todos sentem medo. A descoberta de traição da 

mãe, o medo do filho de descobrirem que é gay, o medo do pai de encarar a realidade familiar 

e de ficar sozinho, levando-o ao autoritarismo e ao controle de todos. 

 

Considerações da diretora: 

A cena eleita explicitou o machismo e o preconceito no papel da mulher, predestinada ao 

casamento e à procriação. Por outro lado, aparece seu próprio preconceito quando discrimina 

outra mulher e quando, ao educar, reproduz o homem machista. 

As outras cenas também fizeram parte do enredo. “O individual dentro do coletivo” veio à 

tona na constatação da importância de nos preocuparmos com o que sentimos, que precisamos 

brigar por aquilo que queremos e reconhecer o quanto somos influenciados pelo meio. 

O “Ghost” falou dos medos que nos amarram e da constatação de que os preconceitos são 

gerados por eles. 

“As águas do rio que correm pesadamente dentro de nós jamais voltam à nascente” nos diz da 

importância de abordarmos esses temas quantas vezes forem necessárias, na tentativa de cada 

vez mais conseguirmos nos libertar das conservas que carregamos de nossa trajetória histórica 

e, assim, possamos construir relações mais saudáveis. 

DÚVIDAS: 

Tentando responder. 

Não teve protagonista já que não foi essa sua estratégia de direção e sim o grupo inteiro 

propôs uma cena. Veja aquele meu quadro de referência na RBP. 

Acho um dos temas foi esse que vc aponta. Mas tb teve o poder masculino e as diferenças 

culturais de gênero. Preconceitos. Falta de comunicação entre membros de uma família. As 

mudanças da família na sociedade moderna. Os paradigmas antigos etc. 

A protagonista é a filha, subjugada e não valorizada, carregando o preconceito de todos, 

inclusive da própria mulher (a mãe), por ser ilegítima (não pertencente àquele grupo). 

Imagino que o tema protagônico seja A submissão X O poder manipulador. (Seria isso 

mesmo?). 
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Acorda Zumbi ou Onde está a liberdade? 

Ato-experimentação socionômico CCSP – 23/01/2016 

Sala Adoniran Barbosa 

Coordenação grupal: André Marcelo Dedomenico 

Urubu que não canta Come a própria garganta Não pia, espia Preto feito o cabelo da Mulher-

Maravilha 

Urubu não se cansa Vê na morte a sua esperança Não via, havia Preto feito o desejo do branco um 

dia 

Não sei se sabia da lei Natureza que rasga, eu sei Você que me come, também Acaba na boca de 

alguém 

Urubu-Rei 

(Ana Cañas – Urubu Rei) 

1. O vazio e o silêncio no palco, condições de possibilidade de qualquer criação, 

precisa ser produzido a cada intervenção. Um palco após 13 anos de trabalhos 

processuais está repleto de significados já dados, de palavras e gestos clichês, de 

memórias cristalizadas, de Histórias, de posições virtuais que se atualizam a cada 

encontro coletivo, a célebre cristalização quem é quem nessa relação, ou sua 

versão escravocrata-senhor de engenho brasileira: você sabe com quem está 

falando?, de molduras pré fabricadas que já se traz coladas aos corpos, aos gestos 

e às falas. Espaço estriado subjetivo com suas posições e camadas já pré 

definidas, plano de desenvolvimento com suas teleologias e finalidades ou de 

organização (estrutural ou dinâmica). As molduras subjetivas que se carrega e 

suas respectivas funções, quer seja enquanto público, quer seja enquanto 

coordenador/diretor de psicodrama é esse estriamento topológico subjetivo e o 

presente do aqui e agora é uma ponta de lança, efetuação de um processo 

contínuo de direções passadas de muitos por que lá passaram. Buscou-se 

experimentar nesse ato socionômico outros passes, mais livres. Pásseros livres. 
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Por uma vida sem catracas... e, preferencialmente sem polícia ou juízes... militar, 

acadêmica ou socionômica... tanto faz... é sempre um desejo de controle e de 

conserva o que tais personagens atualizam. 

2. Resta-nos perguntar se o estriamento produzido ao longo desse processo é 

capaz de continuar em sua proliferação cênica apesar de toda técnica e 

metodologia. Percebe-se que sim, a grupalidade que se constitui(u) aos longo dos 

anos ainda vibra e se expande sem a necessidade de um centro, de um comando, 

de uma coordenação. Há algo de indomável no “mesão”, algo de vibrátil, de 

contagioso e de proliferante. O “mesão” é aquilo que resiste a qualquer captura 

categorial, disciplinar e normativa. O “mesão” é uma resistência clínica e política. 

O “mesão” é um fora que está sempre dentro. Acreditar no mundo é o que mais 

nos falta pelo enquadramento que a segunda lei da termodinâmica nos 

proporcionou, a tão famosa Entropia dos Sistemas, achando que sem centro, sem 

direção, sem lei, com o aquecimento e agitação das moléculas o caos será fonte 

de ruína. A entropia só se torna uma ameaça aos sistemas fechados e circulares, 

que redundam e ressoam sobre um mesmo ponto, os círculos semióticos do 

poder... Enquadramento perceptivo que faz-se ver tudo pelo negativo, pela 

ausência de lei e de ordem, como se o caos não fosse matéria prima de criação 

para novos possíveis no campo social. O contrário da ordem é a desordem e não 

o caos... Talvez seja por isso que toda pretensão neofascista contemporânea 

queira instituir leis ou entenda quaisquer ato de resistência como uma 

insubordinação. “Sem a minha presença será o caos...” fala proferida em qualquer 

regime totalitário, mesmo quando dita em um pequeno contexto grupal. 

Desvio metodológico: Medo, luta/fuga e messianismo/acasalamento são 

os três supostos básicos de grupo em Bion1 que precisam ser 

compreendidos dentro da contextura social, histórica e política de sua 

emergência, uma Europa devastada após a Segunda Guerra Mundial. 

1 Sobre os supostos básicos inconscientes de grupo em Bion, ver: Helena de Barros Conde Rodrigues. 

In: MANCEBO, Deise e JACOB-VILELA, Ana Maria (org.). Psicologia social – abordagens sócio-

históricas e desafios contemporâneos. 2a ed. Rio de Janeiro: Ed. UERJ, 2004. p. 113-166 e Didier 

Anzieu. El grupo y el inconsciente – lo imaginario grupal. Madrid: Biblioteca Nueva, 1986. p. 48-49. 
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Dependência de um líder e consequente medo com relação à sua perda ou 

rejeição, há um inimigo contra o qual as únicas defesas possíveis são a 

destruição (ataque) ou a evitação (fuga) e messianismo/acasalamento: 

um fato futuro, ou um ser ainda não nascido, resolverá os problemas, 

insolúveis no presente. Necessário pois dosar as chamas para que a fuga 

vingue e o medo da desagregação não faça renascer o desejo messiânico 

de uma totalidade perdida num passado qualquer ou invista-o na 

esperança de que seja descoberta num futuro próximo. O aumento da 

entropia de um sistema, o agitamento de suas moléculas, não é sua 

destruição, mas condição de uma nova reconfiguração. Ao descrever a 

obra de Kafka, Deleuze e Guattari falam em três paixões, três intensidades 

que correspondem ao pacto diabólico, ao devir-animal, aos 

agenciamentos maquínicos e coletivos: medo, fuga e desmontagem2. Ao se 

tratar de grupalidade talvez seja melhor dizer três ações-paixões 

simultâneas, foge-se com medo da captura pelo sacerdote e pela polícia, a 

fuga já é uma desmontagem, isso se constitui numa política... Ir além de 

um a mais grupal é deparar-se com um abominável informe, monstruoso 

fora, uma zona de fronteira entre mundos, zona limítrofe, uma borda por 

onde tudo pode escapar, vazar, derramar. A pele do grupo, por onde a 

renda cresce... zona escura onde tudo está por vir, um grupo-por-vir, uma 

grupalidade é anti-teológica... Assim falou-me Zaratustra... 

3. Transposto o paradigma técnico científico, outra (est)ética faz-se necessária, 

quiçá mais alegre, quiçá mais fluída. Aproveitamos apenas algumas coisas desse 

arsenal técnico socionômico, rumo talvez a um psicodrama essencial, menor, 

sem tantos aparatos e virtuoses. Um anti-espetáculo. Psicodrama essencial, 

menor como o Teatro Essencial de Denise Stocklos, apenas um corpo em suas 

múltiplas narrativas criadas. Psicodrama desnudo. Enxuga-se a ação dramática 

de qualquer pretensão espetacular, imagética, representativa. A realidade 

suplementar não é metáfora, é um mundo concreto (ou mundos) que ali 

2 Gilles Deleuze e Félix Guattari. "Imanência e desejo". In: Kafka – para uma literatura menor. 

Lisboa: Assírio e Alvin, 2003, p. 84. 
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presentificado(s) aparece(m) em cena. A vida torna-se cena = acontecimento + 

narrativa3. Se surgem falas, são aquelas agenciadas no aqui e agora dos 

encontros e não mais falas de um lá e um antes ou de um lá e um depois. O 

acontecimento não é o fato histórico datado, mas aquilo que resta, que sobra 

desse, suas ruínas. O acontecimento é o corpo atravessado pelo tempo que flui no 

palco, podendo a partir daí narrar-se em pressuposição recíproca entre corpo e 

linguagem. Corpo + tempo = acontecimento, corpo + vazio = espaço; o corpo no 

aqui e agora é um cruzamento de coordenadas latitudinais e longitudinais das 

várias cenas produzidas. Um corpo é um encruzilhada e fazer fluir a ação 

dramática sem um centro de comando ou de determinação é quase uma sessão 

de umbanda. Se a História enquadrou a prática socionômica dentro de valores 

judaico-cristãos, humanísticos, europeus, molares e capitalísticos tais como 

organização coletiva, hierarquias representativas, fases de desenvolvimento, 

projetos coletivos, harmonia entre formas identitárias, paz universal, abraços 

arranjados e violentamente forçados, o deus único (leia-se a suposta verdade 

moreniana) das verdades teológicas das vacas sagradas, de finalidades das ações 

grupais, EUs por todos os lados, entre tantos outros, uma dose de feitiçaria é 

sempre bem vinda. Devir-Moreno da socionomia ou quando a África torna-se 

nosso deserto num devir-TU poético em terras saarianas com seus pássaros 

livres ao passe livre de “pásseros” livres. Um passe livre é uma ação de passagem, 

de descarrego dos enquadres normativos que os corpos e a linguagem estão 

submetidos e um ato socionômico faz-se uma operação de limpeza da vida dos 

corpos que resistem em versos e prosas. Díoniso agora vem da África saariana, 

alegre e saltitante, apenas pelo fato que queremos que de lá ele devenha. Um ato 

socionômico é um passe... saravá!!!! 

4. Se tal enxugamento torna as coisas um pouco mais caóticas e/ou anárquicas 

torna-se necessário experimentar a ação dramática por inteiro, jogar-se na 

experiência produzida, deixar atravessar-se por seus afetos e transmutar-se. O 

que se enxuga é uma suposta totalidade, uma suposta unidade e uma suposta 

generalidade pretensiosa da metodologia socionômica. Se há alguma totalidade, 

ela está ao lado e não mais subsumindo os corpos da ação dramática. O enquadre 

3 Grupo e Psicodrama. Osvaldo Saidón. In: Devires da clínica. São Paulo: Hucitec, 2008. 
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aqui fica em qualquer desejo de totalidade, de uniformidade, de linearidade ou 

de univocidade. Se Deus morreu conforme anunciou Nietzsche, os sujeitos 

legisladores já estão pútridos e o ar tornou-se rarefeito, agonizante sob camadas 

geológicas de concreto técnico e de enunciados da verdade a vida ainda pulsa na 

cidade heterotópica da realidade suplementar em pequenos ruídos que resistem 

em sua captura. Uma nova sintaxe cênica precisa urgentemente ser construída, 

sem as interpretações bíblicas advindas dos livros-textos sagrados de capa preta. 

5. Mas se falamos das coordenadas geográficas de um corpo, em suas latitudes e 

longitudes, ainda precisamos de sua dimensão cinética, seus ritmos e 

velocidades, para que continuemos atualizando a imanência de Espinosa. E se 

citamos alguns filósofos nesse trajeto, não é de filosofia que ele trata, como 

alguns com certeza dirão..., mas de clínica e de política, de uma clínica que é 

política por estar implicada na criação de novos modos de existência, menos 

tristes, menos capturados pela lógica homem-branco-heterossexual-classe 

média-proletário-ocidental-consumidor. O aquecimento dá-se dentro dessa 

dimensão de ritmos e velocidades, ora rápidas, ora em câmera lenta dos corpos 

que vão em ritmos próprios ocupando o palco em sua superfície cênica e donde 

as personagens subjetivas que sobrevoam aquele coletivo tomam consistência e 

espessura em cenas e expandem os limites do próprio palco da sala Adoniram 

Barbosa, esparramam-se pelas suas laterais, pelos seus desníveis, ora sob as 

escadas, ora sob as cadeiras da plateia, ora sob o mezanino do segundo andar. O 

contexto dramático atravessado pelo contexto social e grupal prolifera-se pelo 

vazio ali constituído e as cenas dão-se em quaisquer lugares. Onde elas começam 

ou onde elas terminam? Você decide... Talvez a sua decisão já seja mais uma 

cena... 

6. Uma personagem aqui não é algo que remeteria a algum conflito intrapsíquico 

ou interioridade individual, mas algo impessoal, da ordem de um coletivo que 

cria e se expressa. Uma personagem já é o efeito de uma série de agenciamentos 

experimentados nos encontros ao longo do aquecimento e em direção a uma 

grupalização. Personagens coletivos (emergentes grupais?) que se transformam 

e produzem novos personagens, que se desdobram e se desfazem de acordo com 
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a problemática vigente. Talvez pudéssemos chamar a tudo isso de um Teatro 

Espontâneo Pós-Psicodramático... Moysés, meu querido intercessor, por onde 

andas para fabularmos a esse respeito? 

7. O que parece ser uma não direção, na verdade é um grau zero de direção, 

deixando o corpo da direção livre para experimentar a ação dramática na forma 

de novas personagens que ele também cria de acordo com os encontros do 

percurso. Grau zero de direção que possibilita que inúmeros outros 

direcionamentos ocorram no aqui e agora da ação dramática, fazendo-a sem 

centro. Mas dizer que ele cria é um tanto quanto equivocado, não há autoria 

nesse processo, não é de um EU suposto sujeito do qual falamos, proprietário das 

ações, a personagem toma de assalto seu corpo, torna-se seu corpo e resta a ele 

apenas expressá-la. É da ordem de uma necessidade vital e não da intenção de 

uma boa consciência. O grau zero de direção é o estado de disponibilidade 

corporal necessário, é a desconstrução do rosto do psicodramatista, sua entrada 

em cena e composição com o coletivo que ali se presentifica, longe de quaisquer 

hierarquias que os papéis complementares possam atualizar. A ação dramática é 

um comum aos que ali estão, inclusive aquele no lugar estriado da direção. 

8. Conservou-se nesse trabalho as 3 fases da ação dramática: aquecimento ou 

ocupação da superfície do palco em ritmos e velocidades próprios, dramatização 

descentrada de uma direção unívoca, compartilhamento na tentativa de dar 

algum sentido linguístico ao que acabara de ser experimentado. 

9. Esse texto não pretende descrever e nem representar o que se passou no ato 

socionômico em si, escreve-se a partir de outros agenciamentos. As supostas 

verdades do que possa ter acontecido naquele dia no CCSP, cabe a quem 

testemunhou as cenas, a quem se jogou nas relações, a quem ousou brincar de 

ator espontâneo. Escreve-se tais linhas a partir dos restos do que se viveu, de 

palavras, personagens e gestos que ficaram e ficarão grudados na memória. 

Escreve-se a partir de ruínas cênicas. Escreve-se como ficção suplementar ao que 

se passou no palco dramático. Se há alguma liberdade aqui, foi aquela produzida 

em ato, a mesma que se busca ao não pautar a escrita em modelos de 
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enquadramento já dados do que seja um processamento socionômico ou em 

regras ABNT. 

10. Se há alguma universalidade aqui, foi a ação de brincar. Dos seres de 

passagem que apareceram em contexto dramático. O brincar é um verbo 

universal. Crianças brincam sem culpa. Uma moldura velha colocada em cena no 

meio do palco antes do início dos trabalhos é capaz de muita coisa... Obrigado 

Valter por ter nos trazido esse objeto intermediário-brinquedo concreto. 

11. Esse texto se auto-destruirá em 5 segundos após sua leitura... 

5, 

4, 

3, 

2, 

1... 
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O pulso ainda pulsa 

André Marcelo Dedomenico 

Ato socionômico-experimentação 

Sala Adoniran Barbosa - CCSP - 12/03/2016 

Coordenação: André M. Dedomenico 

Egos auxiliares: Cibely Zenari, Marcos Antonio Souza e Tatiana Abdo. 

“Admita ou não, o artista é obcecado com o 

pensamento de recriar o mundo, a fim de restaurar 

a inocência do homem. Ele sabe, além do mais, que 

o homem só pode recuperar a sua inocência 

reconquistando sua liberdade. Liberdade, aqui, 

significa a morte do autômato.” 

(Henry Miller - O mundo do sexo) 

1. Aviso aos navegantes 

“Mande notícias 

Do mundo de lá 

Diz quem fica 

Me dê um abraço 

Venha me apertar 

Tô chegando...” 

Esse relato-processamento será escrito em pelo menos duas dimensões, com as 

frases referentes ao ato socionômico intercaladas com a letra da música 

“Encontros e Despedidas”, de Milton Nascimento. Sem uma sobrecodificar a 

outra, para que a música continue a nos afetar em sua potência melódica e 

poética e a ação socionômica também o faça em suas funções clínica e política. 
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Não há chave de tradução possível entre diferenças, a não ser que se flerte com 

uma trapaça semiótica. Diferenças coexistem. Assim, esse texto não traduz o que 

se passou em palco dramático, é apenas um dar notícias do mundo de lá e que 

reverbera aqui e agora nesse mundo da escrita. Não se escreve sobre, mas a 

partir de. Busca-se uma escrita que ao dar algumas notícias do mundo de lá sabe- 

se insuficiente para traduzir o que se passa num encontro socionômico. Resta- 

nos fabular com a música e as cenas, friccionar as sintaxes, delirar a semântica, 

desconstruir os túneis que aprisionam o pensamento e ampliar o acontecido... 

Quaisquer tentativas de descrição exaustiva e distanciada de algum fato histórico 

ainda é uma pretensão de verdade1, uma trapaça semiótica no sentido de abarcar 

uma multiplicidade de afetos e gestos presentes nas cenas numa totalidade 

discursiva qualquer, perde-se com isso o acontecimento. Interessa desse modo, 

nesse relato, algo mais minoritário, menos pretensioso de verdades entre aquilo 

que se escreve e o que se passou. Assim como os agenciamentos coletivos de 

enunciação e maquínicos de desejo invocados pela música diferem daqueles 

invocados nas cenas que se passaram, os da escrita também fazem-se diferentes 

ao se tratar de outros componentes semióticos de expressão. Toda escrita é 

ficcional, exceto aquelas que não o são e, quaisquer enquadres dentro das 

prerrogativas do que seja um processamento de um ato socionômico é da ordem 

de um suposta moral a ser seguida em suas verdades, leis, modelos, plano de 

organização ou de desenvolvimento, tornando-se assim, uma coerção disso que 

escreve-se. A música estará aqui apenas como um elemento estranho entre os 

parágrafos da escrita, fazendo por vezes a função de disparador, um componente 

(de) afetiv(açã)o dessa mesma escrita. Não sabe-se onde se chegará, talvez isso 

fracasse... 

1 Na aula de 08/08/1989, Claudio Upiano coloca que a verdade na perspectiva de Nietzsche ao querer 

apaziguar as contradições do mundo ainda é uma moral a partir de 3 atributos: o princípio de 

identidade, a permanência no tempo de um objeto sempre idêntico a si mesmo e a transparência do 

discurso. O pensador da verdade é moralista por preocupar-se com aquilo que deveria ser e não com o 

que é. A pretensão de verdade aniquila a processualidade do tempo, negando-o. Tais críticas de 

Nietzsche colocam em cheque a própria noção ocidental de conhecimento científico. Ver aula de 

Claudio Upiano, em: http://claudioulpiano.org.br.s87743.gridserver.com/?p=2626. Acesso 

27/03/2016. 
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2. Uma questão de método? Ou de anti-método? 

“Coisa que gosto é poder partir 

Sem ter planos 

Melhor ainda é poder voltar 

Quando quero...” 

Trata-se de uma questão metodológica, ou talvez anti-metodológica, no sentido 

das dicas que alguns autores2 nos dão a respeito da pesquisa cartográfica e de 

intervenção, de acompanhar um percurso, das implicações em processos de 

produção, das conexões em rede num sistema acêntrico: transformar o metá- 

hódos (a pesquisa é um caminho - hódos - predeterminado pelas metas dadas de 

partida) em hódos-metá. Aposta que consiste na reversão do pensamento, num 

método não para ser aplicado mas experimentado e assumido como atitude, que 

se constrói a cada passo do caminho, deixando-se entre parênteses as 

intencionalidades do percurso. Não que elas [as intencionalidades] não existam, 

mas um movimento de esvaziamento de prerrogativas dos caminhos que devam 

ser seguidos a priori numa ação socionômica, caminhos já dados que funcionam 

como túneis estratificados por onde deve-se transitar e que atualizam o 

autômato-em-nós, a entrada e a chegada, caminhos que nos coagem de dentro, 

um túnel-caminho sem rotas de fuga com seus objetivos a serem alcançados, 

fazendo com que se perca os encontros do trajeto ao investir-se o desejo na 

busca teleológica da meta. Busca-se aqui uma lógica outra, menos pautada em 

objetivos de cura ou tratamento, sem o furor curandis de uma clínica 

dicotomizada entre saúde e doença. É o próprio Moreno quem nos diz que da 

perspectiva do cosmos só existem diferenças subjetivas. Busca-se um fazer 

aparecer, dar visibilidade e enunciabilidade às forças que nos atravessam quer 

sejam de dentro, quer sejam de fora. E, se as coisas retornam a um ponto 

diferente de uma origem, é justamente pelo fato que o fluxo de tempo é uma 

2 Ver Pistas do método da cartografia – pesquisa intervenção e produção de subjetividade. Passos, E. 

Kastrup, V. Escóssia, L. (orgs.). Porto Alegre: Sulina, 2009. 

3 



135 
 

grandeza irreversível3, após determinado percurso uma diferença já se atualizou, 

já tornamo-nos outros. Mais importante que a chegada e a forma final 

apresentada, são os desvios de caminho que interessam nessa proposta, se os 

túneis metodológicos, intencionais, de cadeias de significantes, de organização, 

de desenvolvimento, de estratificação e segmentação da vida puderam ou não 

ser desfeitos em suas paredes que aprisionam o que ainda há de vivo, de 

pulsante em cada corpo. A vida que ainda pulsa, o coração que ainda bate, as 

lágrimas que ainda escorrem, os sons viscerais que ainda possam ser emitidos 

mesmo que sem palavras para significá-los, apesar dos corpos entorpecidos 

pelos poderes que circulam no campo social dentro de túneis que só permitem ir 

para a direita ou para a esquerda, para frente ou para trás em rotas já dadas, 

túneis de vozes alucinatórias: ande na linha, enquadre-se, categorize-se, 

signifique-se... O tabuleiro de um jogo já dado, os trajetos das peças já definidos, 

os lances pré estabelecidos, ser rei ou peão, tanto faz... melhor limar o tabuleiro- 

palco com seu estriamento vertical e horizontal, criar uma superfície plana, 

traçar algumas transversais, inventar em ato outras regras de novos jogos, fazer 

o rei virar, preferencialmente, uma dama de companhia daquelas que existiam 

na Rua Augusta e que foram despejadas pela especulação imobiliária da cidade 

grande ou na Viena dos tempos de antanhos. Tornar cada peão um cavalo arisco, 

não domesticado, quiçá selvagem, que anda em zigue-zague, apenas pelo fato de 

andar em zigue-zague, fazer do cavalo um ser alado, mitológico, como aqueles 

dos gregos antigos, fazer do bispo um indigente sentado numa sarjeta qualquer 

da cidade a pedir algumas moedas aos passantes, as torres desmontadas até seus 

últimos tijolos, ou até virarem pó de argila seca que voa com o vento, introduzir 

um lance de dados a cada jogada nesse jogo imperial que é o xadrez. Aíon, o 

tempo, é uma criança que joga dados... 

3 “Assistimos ao surgimento de uma ciência que não mais se limita a situações simplificadas, 

idealizadas, mas nos põe diante da complexidade do mundo real, uma ciência que permite que se viva 

a criatividade humana como expressão singular de um traço fundamental comum a todos os níveis da 

natureza.” (p. 14-15). Em: Ilya Prigogine. O fim das certezas – tempo, caos e as leis da natureza. São 

Paulo: Ed. UNESP, 2011. 

4 



136 
 

3. O público e as cenas desdobradas 

“Todos os dias é um vai-e-vem 

A vida se repete na estação 

Tem gente que chega prá ficar 

Tem gente que vai 

Prá nunca mais...” 

Um ato socionômico funciona como um espaço de passagem. Uma estação de 

embarque e desembarque de gentes, de coisas, de histórias, de sons, de gestos, 

de mundos. É sempre um chega-se, um vai-se, um fica-se, um volta-se no sábado 

seguinte. Quantos por lá passaram-se, ficaram-se, foram-se? Um pouco como a 

cena do túnel do metrô narrada por um estudante de arquitetura. Esse, um 

daqueles que veio-se e ficou-se. E, mesmo que não tenha ficado-se nos atos 

seguintes ou nos anteriores, ficou-se aqui nessa escrita... 

Mas minutos antes do aparecimento da arquitetura desse túnel claustrofóbico 

porque sem rotas de fuga de uma estação qualquer de metrô da grande 

megalópole que também se é, precisa-se falar do primeiro corpo que aparece em 

cena com o palco ainda meio vazio em posição quase de cócoras com as mãos 

sobre a cabeça a expelir angústia pelos poros diante de coerções advindas de um 

momento social singular pelo qual passa o contexto social, obrigando gentes a 

definirem-se como se de direita ou de esquerda fossem e só dois lados houvesse, 

na coação das gentes a escolher entre dois lados do tabuleiro numa guerra 

fratricida de ódio e ressentimento. O contexto social invade o contexto 

dramático, faz-se dobra, e a realidade suplementar há muito deixou de ser 

metáfora para tornar-se uma realidade mais porosa e cartográfica4. Espaço 

heterotópico de experimentação. Foucault ainda vive em nós5. O corpo que 

aparece em cena é quase uma personagem de Beckett conforme nos diz 

4 A realidade suplementar como palno ou geografia molecular, ver: Dedomenico, AM. “Eu sou 

Palooza”. Em: Wechsler, MPF e Monteiro, RF (orgs). Psicodrama Público na contemporaneidade – 

cenários brasileiros e mundiais. São Paulo: Ágora, 2016. 

5 A respeito da ação dramática enquanto heterotopia ver: Dedomenico, AM. A materialidade política 

do sonho. Em: Wechsler, MPF e Monteiro, RF (orgs). Psicodrama em espaços públicos – práticas e 

reflexões. São Paulo: Ágora, 2014. 

5 
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Lapoujade6, angustiado, exausto, incapaz de se levantar, a tapar os ouvidos com 

as mãos diante de vozes alucinatórias midiáticas que o coagem para tomar 

partido: decida-se entre os vermelhos e os verde-amarelos, vamos decida-se, 

você precisa tomar partido nessa situação, entre no túnel. Será que nessa altura 

do campeonato subjetivo capitalístico ainda se acredita em livre arbítrio? Que as 

escolhas seriam feitas a partir de uma consciência, de algum EU interior dono de 

suas escolhas ou de um suposto sujeito? Talvez seja melhor mudar-se a questão 

para: QUEM ou O QUE em nós decide? Mas, desse corpo esgotado e agonizante 

entre ir para esquerda ou para a direita ainda emanam partículas de meia-vida 

curtas que afetam outros corpos e a arquitetura da cidade é colocada em xeque 

com seus túneis de metrô a reproduzir a cidade subjetiva que também se é. 

As paredes do túnel são formadas por gentes diversas, gentes-propaganda a 

reproduzirem enunciados de liquidação e venda de produtos também diversos: 

“consuma, consuma, consuma...” As gentes atarefadas, presas em seus túneis 

teleológicos das tarefas a cumprir na cidade, dos horários cotidianos que 

regulamentam suas vidas, dos pontos eletrônicos que não admitem atrasos, dos 

compromissos trabalhistas, passam em grande velocidade por entre as gentes- 

paredes. As gentes atarefadas em sua pressa e velocidade abismais não 

percebem a outras gentes mais lentas, que em seu ritmo vagaroso caminham 

também por dentro do túnel. Não visto, é o tempo todo esbarrado, derrubado, 

atropelado. A outra gente mais lenta por não adequar-se a alguma lógica de 

mercado, de consumo e trabalho, por andar em ritmos menos acelerados dá 

visibilidade a uma invisibilidade cotidiana dessa grande metrópole. 

Outra gente excluída para e senta-se entre as gentes velozes a pedir alguns 

trocados, mas essa gente por interromper o fluxo de passantes é logo percebida 

por seguranças que tentam retirá-la a força dali. Um músico, desses que ganham 

a vida pela cidade senta-se em um canto no final do túnel, onde permanece. 

6 Evidentemente, a questão “que pode o corpo?”, se refere não à atividade do corpo, mas à sua 

potência. É uma questão estranha, em certo sentido, pois aquilo que pode o corpo se mede geralmente 

pela sua maior ou menor atividade, pelos atos que é capaz. E, todavia, parece que a questão visa 

outra coisa: ela visa a potência do corpo em si mesma, independente do ato pelo qual se exprime. 

Ver: David Lapoujade. O corpo que não aguenta mais. http://docslide.com.br/documents/o-corpo-

que-nao-aguenta-mais- david-lapoujade.html Acesso 30/03/2016. 

6 
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4. A mestiçagem cênica 

“Tem gente que vem e quer voltar 

Tem gente que vai, quer ficar 

Tem gente que veio só olhar 

Tem gente a sorrir e a chorar 

E assim chegar e partir...” 

Egos –auxiliares brotam em meio a plateia e começam a intensificar os gestos, a 

fazer solilóquios, duplos e tomadas de papéis de modo espontâneo. Um certo 

caos se instaura com mais gente da platéia entrando em cena a ocupar as 

diversas posições subjetivas produzidas ali no palco. Ninguém se escuta, mas 

tudo se vê. Muitos ficam a assistir as ações realizadas no contexto dramático. 

Muitos riem... talvez para esconder o choro e a angústia? A velocidade das cenas 

é grande. Nesse momento um questionamento em meio ao burburinho: “E se 

tudo isso acontecesse em câmara lenta e com os gestos ampliados?” Tudo se 

amplia e cresce no palco, até o silêncio ensurdecedor do segurança retirando a 

fórceps a pedinte do meio das gentes-passantes-velozes-agora-em-câmara-lenta. 

Propõe-se que se escutem as paredes... ouvem-se corações, respiros agonizantes 

e solitários. Os ouvidos tem paredes... 

As paredes começam a se desfazer e uma dança circular toma conta do palco. 

Essa, embora mais fluída, também coage em certo grau aos que não querem dela 

participar, não há harmonia possível, uns dançam, uns sentam, uns não, uns 

talvez. Uma multidão7 sem centro de comando ou de determinação se instala e 

espalha-se entre a arquitetura da Sala Adoniran Barbosa. E aqui cabe citar 

Caetano na íntegra mesmo que ele não tenha aparecido por lá: “Uns vão/ Uns 

tão/ Uns são/ Uns dão/ Uns não/ Uns hão de/ Uns pés/ Uns mãos/ Uns cabeça/ Uns 

só coração/ Uns amam/ Uns andam/ Uns avançam/ Uns também/ Uns cem/ Uns 

sem/ Uns vêm/ Uns têm/ Uns nada têm/ Uns mal/ Uns bem/ Uns nada além/ 

Nunca estão todos/ Uns bichos/ Uns deuses/ Uns azuis/ Uns quase iguais/ Uns 

menos/ Uns mais/ Uns médios/ Uns por demais/ Uns masculinos/ Uns femininos/ 

7 O conceito de multidão como estratégia de coordenação grupal e enquanto resistência clínica e 

política em oposição as massas, a partir da obra de Hardt e Negri (2005). Ver: Dedomenico, AM 

(2014), idem. 

7 
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Uns assim/ Uns meus/ Uns teus/ Uns ateus/ Uns filhos de Deus/ Uns dizem fim/ Uns 

dizem sim/ E não há outros.”8 

Uma voz ao microfone canta repetidamente ‘Encontros e Despedidas’, enquanto 

Uns estão por todos os lugares. 

5. Quem o túnel pensa que é... 

“São só dois lados 

Da mesma viagem 

O trem que chega 

É o mesmo trem 

Da partida...” 

Se numa perspectiva macropolítica toda uma segmentaridade dura e 

estratificada mostra-se em contexto dramático, vê-se nitidamente o quanto a 

arquitetura da vida na cidade grande é pré-formatada em caminhos já dados, 

pela invisibilidade de alguns que não se adequam ao desempenho esperado, pela 

coerção de outros pelas tarefas-livro de ponto-expediente a cumprir no 

cotidiano, pelos túneis a serem seguidos em direções já dadas e naturalizadas 

como certas. Até aí nada de novo, as conservas culturais de um imaginário sócio- 

histórico tem lugar bem legitimado no socius e como uma resultante de forças 

que existe quer se expandir e permanecer em suas formas finais acabadas. 

Interessa-nos nessa abordagem um olhar mais molecular, micropolítico, daquilo 

que em nós é cúmplice de certo estado de coisas, que deseja os túneis, as 

direções já dadas, daquilo que nos coage a partir de dentro, mas que em última 

instância também é nosso fora, por não se saber quem em nós age ou pensa. É 

sempre de um corpo aprisionado e exaurido pelos poderes que tudo isso trata, 

do meu, do seu, do nosso, do deles... corpos que não precisam mais ser 

emponderados, pois estão abarrotados de poderes coercitivos, que já estão 

entorpecidos por tanta coerção interna ou externa. O emponderamento ainda é a 

reprodução de tais forças de coerção. Corpos que precisam urgentemente 

8 Uns. Letra de Caetano Veloso. Em: http://www.vagalume.com.br/caetano- 

veloso/uns.html#ixzz44G52lVgn Acesso em 28/03/2016. 

8 
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encontrar/produzir/expressar sua potência de acontecer, de afetar e de ser 

afetado. A dicotomia interior/exterior é um falso problema, a realidade não pré- 

existe ao olhar que a produz e que só enxerga aquilo de que é capaz. Se o 

tabuleiro de xadrez é um já dado desde sempre e pela eternidade, compete-nos 

numa perspectiva micropolítica ampliar essa percepção, desnaturalizar 

caminhos já dados, desestabilizar as formas dos arranjos de forças que tendem a 

se conservar e permanecer na existência. Trata-se de uma tarefa ética de criar 

desejo de mudança nos investimentos de desejo no campo social, não apenas de 

formas, mas também de regime subjetivo. As coisas não desaparecem pelo 

simples fato histórico do seu fim jurídico, elas reaparecem em novas formas, 

talvez mais sutis, mais sorrateiras. Ainda não passamos a limpo nosso trauma 

coletivo escravocrata e ditatorial. Tais demônios ainda rondam o socius ao qual 

pertencemos e a partir do qual nos constituímos enquanto cidade subjetiva. A 

garantia jurídica de direitos não confunde-se necessariamente com mudança 

subjetiva e nem com desejo coletivo de transformação social. A invisilidade e a 

intolerância com aquilo que difere ainda se faz presente. É sempre um passado 

que volta e se repete, em outras formas, mas ainda assim, coercitivo e 

excludente. Talvez ainda tenhamos que lidar com tais agregados de forças por 

muitas gerações, a menos que haja desejo coletivo de fato e não apenas de direito 

em liquidar tais túneis coercitivos. 

6. A hora da despedida 

“A hora do encontro 

É também, despedida 

A plataforma dessa estação 

É a vida desse meu lugar 

É a vida desse meu lugar 

É a vida...” 

Mas próximo ao fim, o palco esvazia-se e novamente um corpo em cócoras, na 

impossibilidade de erguer-se ocupa suas coordenadas geográficas em cena. 

Rapidamente, a alguns metros de distância um aglomerado de corpos forma um 

9 
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muro e uma espécie de coro grego repete continuamente nos ouvidos daquele 

corpo abaixado: “pule o muro, pule o muro, pule o muro...” O corpo em cena 

detém-se, resiste no tensionamento produzido entre as vozes de comando e o 

muro. Suporta-se a tensão por alguns instantes e abre-se ao compartilhar. 

Compartilho que também sinto-me quase sempre coagido em trabalhos de 

coordenação grupal quando percebo olhares de súplica dos participantes a me 

pedir: diga-nos a direção a seguir, fale-nos o que fazer com isso... nesses 

momentos resisto e silencio-me... 

“A hora do encontro 

É também, despedida 

A plataforma dessa estação 

É a vida desse meu lugar 

É a vida desse meu lugar 

É a vida...” 

10 
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19.03.16 

 

Local: Centro Cultural São Paulo 

Data: 19.03.16 

Direção: Mariângela 

Egos-auxiliares: Catarina Barbosa e Maria Altenfelder 

Aquecimento: 

O grupo foi convidado ao palco, com a bandeira brasileira ao centro. Andaram em vários ritmos e 

direções, ao som de várias músicas. Cada pessoa procurou outra para trocar impressões e expressá-

las através de gestos. As duplas foram trocadas por três vezes. Continuaram andando, enquanto 

tocava o hino nacional. Posicionaram-se geograficamente em relação à bandeira para mostrar com o 

corpo como se sentiam e, a partir daí, deveriam pensar numa cena. Trocaram as cenas em duplas e, 

depois, quem quisesse contar sua cena para todos, deveria se posicionar ao centro da bandeira. As 

cenas foram:  

Dramatização: 

Cena 1: Patriotismo 

Cena 2: Desestabilização e paralização 

Cena 3: A opressão nos vários vértices 

Cena 4: Desejo de união 

Cena 5: Incompetência, me sinto em cima do muro 

Cena 6: Êxtase, com os últimos acontecimentos no cenário nacional em que vislumbrou ver morrer 

os Deuses da Direita e da Esquerda. 

As cenas 2 e 3 fundiram-se e todas se conversaram num teatro espontâneo. 

A pergunta inicial era: De que lado você está? Houve quem ficasse do lado da Direita, quem ficasse 

do lado da Esquerda e aqueles que não se sentiam representados por nenhum dos lados. 

Um participante que se referia ao outro e não conseguia falar dele mesmo, foi convidado a fazer uma 

escultura com o corpo deste outro, depois foi colocado neste lugar. Ao responder ao solilóquio disse 

que, pelo fato de não escolher nenhum dos lados, sentia-se como se estivesse fazendo algo errado. 

Formou-se um círculo em torno desse indivíduo que buscava o resgate da potência individual, 

querendo ver morrer tudo o que vem de fora e tira sua liberdade. O grupo constatou não haver lado 

direito nem esquerdo num círculo, porém havia os lados de dentro e de fora. O protagonista já não 

sofria com o “não pertencimento”, afirmando ser cidadão e não pertencer a lado nenhum. 

Entre o povo e o poder havia uma cadeira vazia. Enquanto esta era disputada, quiseram saber quanto 

custava, mas a disputa era pelo poder e este não tem preço. Os egos-auxiliares representaram uma 

marionete, enquanto o povo reivindicava ser o verdadeiro dono da cadeira. 
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Evidenciou-se dois governos, o que jogava a isca em manipulação e o que dava potência, cabendo ao 

povo o poder de decisão. Vislumbrou-se a busca de união e o respeito às diferenças, saindo da 

solidão rumo à reflexão. 

Compartilhar  

Os participantes expressam como se sentiram durante a dramatização utilizando palavras como: ..... 

O participante que foi protagonista da dramatização expressa que se sentiu acolhido na cena do 

círculo e que aquele momento foi muito importante para ele. 

Uma participante relata que o tema a emocionou muito pois lembrou-a de seu falecido pai, que era 

comunista. Diz que sente orgulho de ser comunista e entoa a Internacional Comunista.  

Outra participante diz que gostaria de ressignificar o símbolo da cadeira coberta com a bandeira do 

Brasil, que ainda se encontrava no meio do círculo durante o compartilhar. Ela joga sobre a bandeira 

um lenço florido. 

Uma das ego auxiliares comenta que a pergunta “qual o meu lado?” ficou bastante forte na sessão, 

colocando uma pressão e levantando uma questão relacionada à identidade, em outras palavras: 

quem sou eu no meio desta confusão? Como me posiciono? Notou que para alguns dos participantes 

foi importante posicionar-se, identificar-se com um dos lados, mas que na cena do círculo isso 

parecia já não ser mais tão importante, que o mais importante ali era o acolhimento, a aceitação, a 

noção de que “eu existo”, independentemente de qualquer posicionamento.   

Participantes que ficaram assistindo da plateia também se expressam. Uma delas relata que foi 

muito importante participar dessa sessão nesse momento que estamos vivendo no país e que ela 

gostaria de levar para o seu campo de atuação esse tipo de trabalho, realizando sessões como essa. 

 

Considerações Finais: 

A partir de um único objeto disparador, a bandeira do Brasil, o público mostrou-se aquecido em 

relação a um tema que vem mobilizando fortemente a sociedade brasileira. Por meio do método do 

Teatro Espontâneo e de técnicas como duplo, espelho e solilóquio, as pessoas puderam expressar 

seus sentimentos, a partir dos conteúdos sociais e políticos em questão. Sentimentos enquanto 

indivíduos que trazem consigo conflitos e histórias de vida, que em sua verticalidade atravessam as 

horizontalidades socialmente construídas. Em meio a um contexto de caos social, os indivíduos 

emergem após a sessão mais humanizados, ampliando sua capacidade de se perceberem e de 

dialogar com o outro.  

 Sentidos singulares puderam ser coconstruídos em meio ao caldo de um processo de subjetivação 

onde a “ordem suprema” aponta para sujeitos manipulados e não pensantes, legitimando a 

dissociação entre ser e ação. O cenário dramático foi a possibilidade dessa nova reintegração, onde o 

clima lúdico propiciado pelo Teatro Espontâneo, com seu jogo de papéis, facilitou a passagem do 
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sagrado (“ordem suprema”) ao profano, engendrando a autoria de cada um no processo, onde os 

sentidos singulares puderam ser vivenciados. Desta maneira, nosso método funcionou como um 

contradispositivo, revelando o sofrimento e algumas linhas de fuga, nos seus diversos vértices, do 

encontro entre nós substâncias e os processos de subjetivação que nos atravessa. Da perspectiva 

social, a necessidade de informações não manipuladas para uma nova ordem democrática e da 

perspectiva individual, a necessidade de acolhimento aos diversos sentimentos para se inaugurar a 

humanidade que nos é tão cara.  
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26.03.16 

 

Direção no CCSP – 26/03/2016 – Companhia do Teatro Espontâneo 

Sala: Adoniran Barbosa 

Público: 89 pessoas 

Direção: Camila Tyrrell  

Egos-atores: Andreia Freitas, Ângelo Borim, Helio de Paula, Maíra Lima e 

Viviane Barreto 

RELATO 

A diretora iniciou o encontro apresentando a companhia do Teatro 

Espontâneo de São Paulo, da qual todos os envolvidos na apresentação fazem parte 

como atores e diretores de Teatro Espontâneo, e que alternam a direção a cada 

apresentação. Naquele dia, ela dirigiria e os demais fariam o papel de atores 

espontâneos. 

Convidou todos para realizarem uma inspiração profunda, soltando o ar de 

olhos fechados. Pediu que todos pensassem em como havia sido o seu dia até 

aquele momento. E quando todos abriram os olhos, solicitou aos atores que 

fizessem estátuas corporais com base nos sentimentos deles no momento. 

Convidou o público para aproximar-se do palco e observar as esculturas corporais. 

Poderiam escolher qual escultura mais se assemelhava com seu próprio sentimento 

e se posicionariam ao lado dos atores. Depois a diretora pediu que assumissem a 

mesma forma da escultura e experimentassem a posição da escultura escolhida. 

 Cinco grupos de esculturas foram formados, representando: (1) abertura ao 

novo; 2) curiosidade/inquietude; 3) saudação/cumprimentos 4) alívio e alegria e 5) 

cansaço. 

A diretora pediu que cada grupo experimentasse um movimento. Movimentos 

e sons propostos a partir da posição que se encontravam. Após cada grupo 

demonstrar aos demais seus movimentos e sons, os grupos foram convidados a 

interagir entre si e depois entre os demais grupos. Em seguida, a diretora pediu as 

falas que apareciam em cada grupo e no grupo “Abertura ao novo” surgiu: “Que 

chata essa gente que não me deixa fluir; Que me impede de fluir”. Iniciou-se uma 

sequência de falas e parecia haver um “desfile de gente”, onde passavam no centro 

do palco e diziam: “Que gente chata; Que gente linda; Que gente feia; Que gente 

fedida; Gente invisível”. Um participante se posicionou ao centro representando 
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“Gente invisível”. Alguns disseram: “Que horror!”, “Por que a gente não queima ele?!” 

Outro tropeçou no invisível. 

Esta cena transformou-se numa família de moradores de rua, em que o pai 

austero deixava a avó cuidando das crianças pequenas enquanto ia tentar conseguir 

um trabalho. As crianças mamavam nos peitos da avó que dizia estar já sem leite. 

Ouvia-se: “Eu adoro mamar no peito!, Aqui é mais fácil e quentinho”.  

A cena foi se transformando e num dado momento encontravam-se vários 

mortos que haviam tomado um café “envenenado”, mas todos conversavam entre si 

e explicavam os motivos de suas mortes (vale referenciar que o dia 26/3/16 se 

tratava do sábado de aleluia). 

Seguindo, um participante subiu ao primeiro andar do teatro e de lá, falava se 

tratar do diabo que veio para ver todos que estavam ali. Os participantes 

reconheceram o participante no primeiro andar mas negaram-o como diabo e 

elegeram um outro a seu lado como sendo o verdadeiro. Alguns outros subiram e se 

posicionaram ao lado do “verdadeiro” diabo para tirar selfs e entrevistá-lo. Foram 

feitas perguntas como: “Qual seria a relação do diabo com Hades”. A resposta foi 

que Hades se tratava de seu assistente. Outra: “Se o senhor cair o Aécio assume?” 

Este não obteve resposta. Outra: “O horror que estamos vivendo é coisa do senhor 

ou de Deus?” Resposta do personagem diabo: “É coisa dos homens” (risos e 

aplausos). 

Deixando de lado o diabo, voltaram ao centro do palco e outro participante 

gritou pedindo para falar com Deus, mas este não apareceu. 

Duas personagens específicas permearam as cenas durante toda a 

apresentação. Um foi o garçom que servia o café aos presentes e outra foi a 

agricultora que plantava para “que todos pudessem comer quando voltassem”. 

 Surgiram outros diversos temas: morte, sexo, vazio, inferno, inconsciente, 

conflitos familiares e estupro. Destaca-se que quando apareciam cenas simultâneas 

e a diretora pedia que elas fossem escolhidas ou se integrassem, a escolha pela 

integração culminava na volta dos mortos em cena, todos posicionando-se no centro 

do palco. Isso aconteceu quatro vezes. Uma fala de uma pessoa da plateia após 

esta dinâmica específica foi: -Eu queria entender porque toda vez que se pede a 

integração das cenas todos morrem? Será que é só assim que nós podemos 

conviver juntos? Morrendo? 
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Houveram várias participações e manifestações de falas e interferências nas 

cenas por parte das pessoas que se encontravam no palco, na plateia inferior e na 

plateia superior. O público estava bem envolvido com a história. 

 No final da sessão o teatro espontâneo encerrou com uma dicotomia entre 

pessoas que se juntaram numa corrente dizendo que juntos eram mais fortes, em 

outra ponta pessoas se sentindo oprimidas e um outro elemento que se dizia o 

espelho da corrente e seu movimento era de um animal selvagem, demostrando a 

agressividade da corrente. 

 Ao final, no compartilhar de sentimentos e impressões, grande parte da 

plateia falou da liberdade propiciada naquele encontro, que as tocaram. Foi 

questionado o veto das fotos e vídeos, cujo pedido foi feito no início do trabalho para 

evitar o incômodo que ocorreu na última sessão do Psicodrama Público, por parte de 

alguns participantes. 
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21.05.16 

 

PSICODRAMA PÚBLICO– Centro Cultural São Paulo 

Plinio Bronzeri 

[Atenção] Este relato, do psicodrama público ocorrido no dia 21 de maio de 2016 no Centro 

Cultural São Paulo, é uma mistura de falas e acontecimentos. Não identifica vozes próprias e, 

sim, conjuga as que foram se somando e dando o tom do ocorrido. 

TUDO VERDADE... TUDO MENTIRA... 

É notável que o intelecto seja capaz disso, justamente ele, que foi concedido apenas como meio auxiliar aos 

mais infelizes. (Nietzsche, 1873) 

[Sobre a verdade e a mentira] no primeiro dia que precisaríamos lidar com a mudança de 

horário e “sala”. Sala longe; horário esquisito.... 

Havia uma caravana de Volta Redonda (RJ): alunas, em sua maioria, entusiastas com o 

Psicodrama Público do Centro Cultural São Paulo; mais alguns assíduos e frequentadores, não 

muitos, apesar de não contabilizar exatamente quantos eram no total. 

Reconheceríamos que lugar era aquele, distribuindo cadeiras sem muito critério, dando 

algumas voltas para além de onde tínhamos aparelhos de som instalados. Alguém é chamado 

a atenção por transitar ali por baixo... um pouco longe do lugar supostamente destinado ao 

ato: um segurança permanecia por debaixo da escada. 

[Um novo lugar] 

...com colunas espaçadas em vãos com ou sem luz: iluminado, escuro, meia luz. Onde 

ficaríamos mais confortáveis? Onde sucederia em maior tom a criação de um palco? Testamos 

algumas configurações: no canto, no cento, ao lado. Nada muito certeiro, mas, precisávamos 

construir o “onde” do ato; construir um território. 

No escuro? .... mais confortável; porém, pouco visível. Quem dava as costas a luz, via quem 

estava de frente a ela, no contrário, escuro [como em um palco com refletores, em que: o 

público vê o artista e o artista não vê o público]. Na Luz, muita claridade, muita clareza. 

Todos podiam ver até os pés de galinha... rugas seriam demais, não? Já na meia luz, 

estaríamos um pouco mais aconchegados [inclusive era o maior espaçamento que havia dentre 

as colunas]. 

[A Mentira] recorta com um “encenante” sem palco, gerando caras e bocas. Eita loucura!! 

Mas o palco é importante? Existe para quê mesmo? Sustenta-se ainda a continuidade da 

utilidade de um palco? Sim, mas nada impede os tempos diversos em um mesmo grupo, na 

relação com o palco. Há uns aquecidos para não precisarem do palco, outros ainda 

desaquecidos para as dramatizações, precisando de um palco. 
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Mas: no palco temos as fantasias; na plateia a realidade? Se formos todos para o palco, sobra 

realidade? O que é o real? Quem é a realidade? O que pensa? ...o palco vira realidade 

enquanto a plateia vira fantasia? Questionemos no/do palco a realidade? Quem ocupa a 

realidade a tornar-se personagem dela, com ela? 

[A Verdade] P: O real existe sem mim? R: O discurso do método não é um método! P: Me 

diga então, quem sou eu? Para onde vou? Já que és tu realidade? R: Que isso, quer 

personificar quem, para mediar nossa conversa? Estou aqui, realidade. Tenho que lhe dizer 

nada! Apenas sou realidade. P: Mas sou eu quem te crio, você é nada sem mim! R: Pule de 

um abismo para ver se não existo? P: Mas, se eu pular de paraquedas? R: Desculpe, mas o 

mundo continua a existir sem você, não adianta achar que eu existo logo que você pensa que 

existe! 

[Duas verdades, duas mentiras; tudo verdade, tudo mentira] 

[SN1]... jantam juntas a mesa. Não conversam; não há amizade... 

A2: Por que não fala comigo? B: Por que preciso conversar contigo? A: Você não está bem, 

tem dificuldade de falar dos teus problemas? B: Tenho sim, mas não quero falar com você. Vê 

se me esquece. O que falta eu falar para você entender que não dou a mínima para você. Vai 

embora, tranquila! 

[SN]... quando eu mais precisei, você não estava lá... 

B: onde você esteve esse tempo todo? A: Sei lá, você está bem? B: Agora estou! Mas, você 

sabe que passei muito tempo internada e que eu esperava lhe ver por lá comigo.... 

[SN]... por que você não me ajuda? 

A: você está aí.... oi?.... está me ouvindo?.... me ajuda, por favor. B: mas é você quem precisa 

descobrir o seu caminho. A: você está aí? B: sim, pode falar. A: me ajuda! B: do que você 

precisa? A: me ajuda.... 

... só se você quiser me ajudar... se não, não precisa. 

1 SN – Sem nome próprio; sem substantivo. 2 A e B são códigos de demarcação de cada um dos lados na cena, 

criada com duas cadeiras ao palco. Os personagens foram criados no como-se. 
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18.06.16 

 

RELATO DE ATO SOCIONOMICO - CCSP EM 18 DE JUNHO DE 2016 
Direção: Ceres Maria Campolim de Almeida 

 
 Caminhando no CCSP em direção ao local recentemente designado ao 
Projeto Psicodrama Público sinto a descida , a pouca luz natural e penso:  "estou 
indo ao 'espaço porão'". Recinto organizado com divisórias delimitando o espaço, 
cadeiras em formação circular em ambiente mais úmido e frio do que a condição 
climática externa. Havia dois microfones conectados a caixas de som. Não há 
aparelho para reproduzir músicas, que é um recurso que aprecio usar para 
aquecimento mental e físico no contexto grupal. Busco alternativas em conjunto com 
Thayná, que me acompanhava para fazer filmagens, para reproduzir, de qualquer 
forma, músicas na etapa inicial do Ato.  
 À partir das 14 horas, os participantes vão chegando em pequenos grupos de 
3 a 6 pessoas após a liberação de acesso pela administração do CCSP. Iniciamos 
com vinte e poucas pessoas e, ainda em fase de aquecimento, formou-se um grupo 
de 31 participantes dos quais uns 12 estavam pela primeira vez no Psicodrama e 
não sabiam exatamente a que vieram. Havia umas 5 ou 6 pessoas consideradas 
veteranas na participação do Projeto e, ainda, uma psicodramatista tarimbada com 
alguns de seus alunos em formação psicodramática.   
 Após apresentações gerais do Projeto e método socionomico,  sinto o grupo 
um tanto inibido em estado de expectativa. Então, proponho relaxamento e 
improviso um  aquecimento com iniciadores mentais colocando música (via celular, 
com som ampliado pelas caixas do local) cantada por Edith Piaf . No microfone, faço 
tradução livre do refrão:  "Não! Não me arrependo de nada,  Absolutamente de 
nada. Está tudo esquecido. Que se dane o passado!". Em seguida, convido à todos 
para  circularem pelo espaço e quem quisesse, comunicar-se de forma não verbal  
ao som de outra música, agora com lema alegre: "o acaso vai me proteger enquanto 
eu estiver distraído". O grupo se torna contente e dançante.  
 Desse aquecimento emergem 8 pessoas que ficam  no "palco" com desejo de 
trabalharem suas questões e histórias das quais todas tinham em comum o tema 
culpa. Por escolha sociometrica, são eleitas duas histórias e, após algumas 
intervenções sobre possibilidades e desejos de todos que estavam no palco, 
iniciamos com um protagonista jovem de 25 anos em contato pela primeira vez com 
o Psicodrama.  
 Na composição da dramatização, aparecem os personagens de pai e mãe do 
protagonista em cenas quando o jovem estava com 15 anos e sentia-se perdido e 
atraído pelo uso de drogas. A cena geradora de culpa é deflagrada pela incumbência  
da mãe para que o adolescente  acompanhe o pai (caminhoneiro) em viagens e se 
distancie das drogas e, ao mesmo tempo, se torne vigia do pai que parecia ser infiel 
ao casamento.  
 O casal de egos  escolhidos da plateia pelo protagonista  para desempenhar  
papéis de pai e mãe são dois frequentadores assíduos que, por diversas vezes, nas 
cenas excediam aspectos do produtor dos personagens , trazendo para o contexto 
dramático conteúdos de suas subjetividades ou expressões interpretativas sobre as 
cenas .  
 Solilóquio da diretora: "Oh Deus esses egos auxiliares requerem intercessões 
paralelas mas  o  protagonista 'calouro' olhou demorada e atentamente a todos do 
grupo antes de escolhe-los então..., vamos em frente".   
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 A dramatização vai se desenvolvendo com cenas construídas lentamente e 
de conteúdo um tanto densos, exigindo da direção bastante acolhimento afetivo e, 
ao mesmo tempo, influência  para que os egos se mantivessem a serviço do 
protagonista.  No desenrolar das cenas outros egos auxiliares vieram da plateia em 
assistência a direção e ao protagonista e, por meio de  diversas técnicas 
psicodramáticas, possibilitou-se a revivencia de cenas do conflito em que o 
protagonista "flagra" o pai em comportamento de deslealdade com a mãe na cabine 
do caminhão. O sentimento de culpa nasce na impossibilidade que o garoto teve de 
contar o que viu para a mãe e há mais de 10 anos esse sentimento lhe pesa, 
literalmente, nas costas, inclusive motivando período de dependência psicoquímica. 
Após diversas intervenções da direção nos distintos papéis atuados por egos e 
protagonista, o sentimento de culpa se torna protagônico e é concretizado na forma 
como atua no corpo do jovem. Foi possibilitado ao protagonista dialogar com a 
culpa, com os pais e ainda dramatizar uma libertação de forças opressoras. A 
dramatização se encerra com o protagonista no meio de um abraço coletivo de egos 
auxiliares e membros da plateia  em clima grupal, remetendo a sensação de catarse 
emocional.  
 Conduzo para retomada das situações expostas no inicio do Ato e, verifico 
que houve modificação na dinâmica grupal após a vivencia da primeira 
dramatização. A moça, que relatou a segunda história escolhida pelo grupo sobre 
sentimento de culpa de neta por estar ausente na morte da avó, afirma sentir-se 
acolhida em sua dor por meio do vivido até o momento. O palco é solicitado com 
determinação por um homem adulto frequentador assíduo dos psicodramas no 
CCSP que afirma que sua cena está encadeava com o vivido nas cenas anteriores e 
há consenso grupal para essa aceitação. 
  Essa segunda dramatização flui com intensidade por parte do protagonista 
exigindo do papel do diretor flexibilidade para deixar fluir texto e contexto dramático 
co-construídos com  a atuação de egos auxiliares espontâneo, que mostraram-se 
habilitados para contracenarem com o protagonista, inclusive com duplos assertivos 
e bem aceitos. Os papéis e contra papeis desempenhados nas cenas tinham como  
personagens um casal de pai e mãe que provoca no filho ambíguas emoções de 
afeto, ira, culpa e frustração. O conflito se manifesta na culpa pela exaltação de  
muita  raiva frente a postura dos pais  enquanto casal e frente a relação de pais e 
filho. Na outra ponta do conflito protagonico está o igualmente intenso sentimento de 
culpa quando engole a raiva e sufoca sua expressão diante do incomodo causado 
na convivência com os pais. Na medida da repetição desse circulo vicioso de 
emoções e sentimentos intensos no palco dramático, o protagonista denota 
"insights" sobre seu desejo e impotência para mudar o que não depende dele. Nas 
encenações, surgem falas de deixar pra lá  esse incomodo  na relação com os pais, 
além de expressões de que não vale a pena sofrer por situações que são originadas 
pelo comportamento de outros, sendo melhor deixar isso pra lá e os pais que 'se 
danem com a loucura deles'.  As cenas tiveram estéticas de movimento e força física 
bem acentuados, ficando o desempenho dos egos relevante para se chegar a algum 
desfecho diante de uma plateia que permanecia muito atenta. Protagonista agarrado 
por  egos representando suas partes de raiva, culpa e frustração deixa o centro do 
palco com aparente aceitação sobre o comportamento dos pais e maior integração 
consigo mesmo. Na cena de  encerramento,  protagonista e suas partes vão se 
retirando e olhando em direção aos pais enquanto expressam: "fiquem aí com a 
loucura de vocês, que a gente vai  se distrair fora de casa em qualquer lugar  ou 
mesa de bar para relaxar". 
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 O compartilhamento se caracterizou por sentimentos  de gratidão aos 
protagonistas,  identificação e sensação de alívio com o vivenciado no Ato. Alguns 
falaram sobre arrependimentos ou "culpas" que assombram  a paz e causam 
sofrimento. Também teve uma fala  interpretativa e de racionalização para 
entendimento do acontecido, o que provocou  reações de indignação e impaciência 
de outros. Alguém se refere às cenas como libertárias de sofrimentos comuns e 
humanos. Veteranos referiram que o 'espaço porão' (determinado recentemente 
para o Projeto Psicodrama no CCSP) representa o lugar  das vozes do conflito e 
sofrimento humano que não devem ficar expostos na Sala Adoniran e sim 'devem 
ficar sufocadas no porão'. Então, sugiro que gritemos bem alto o grito dos oprimidos 
e todos gritamos e assim encerramos.  
 
Palavras finais da direção :  
 
Coinconsciente imanente  e transcendente da  singularidade à coletividade 
criando fluxos e ampliando os  espaços simbólicos do Encontro.   
Explico: Coinconsciente atuante do pessoal ao relacional  transcendendo a 
singularidade  no alcance da  coletividade criando fluxos, e ampliando os 
espaços simbólicos do Encontro. 
 
 
Agradecimentos:  
- Mariângela Weschler pelo convite; 
- Todos os participantes que lá estiveram e compartilharam suas histórias , 
especialmente  protagonistas, egos auxiliares espontâneos e alunos de psicodrama; 
- Thayná Rombach  por sua colaboração nas músicas e registro de filmagem. 
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Imanência e transcendência 

 

         

Bruno Pontes da Costa. EST. Brasil[1] 

 

    A abordagem deste texto-reflexão evidencia a conceituação e caracterização dos elementos da 

imanência e da transcendência que perpassam pela análise epistemológica da área do conhecimento 

religioso enquanto educação. 

    O termo "imanência" é normalmente entendido como uma força divina, uma divindade ou o ser 

divino, que permeia todas as coisas que existem e é capaz de influenciá-las direta ou indiretamente. Tal 

significado é comum no panteísmo e no pampsiquismo, isto implica em que a divindade esta 

inseparavelmente presente em todas as coisas. Neste significado de imanência é distinto 

da transcendência, mais tarde entendido como a divindade sendo separada ou transcendente ao 

Mundo. 

    No contexto da teoria de Kant do conhecimento de imanência, significa manter nos limites 

da experiência do possível. 

about:blank
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A transcendência é um termo que na Filosofia pode conduzir a três diferentes, porém relacionados 

significados, todos eles originaram-se da raiz latina"ascender" ou indo além, sendo, um significado 

originado na filosofia antiga, passando pela filosofia medieval e moderna. 

    Algo é transcendental se isto tem um papel no modo como a mente "constitui" os objetos e se faz 

possível a nós experimentá-los como objetos em primeiro lugar (algo palpável, tangível). Normalmente 

o conhecimento é o saber sobre um determinado objeto; conhecimento transcendental é o saber de 

como é possível para nós experimentarmos estes objetos como objetos. Isto se baseia no conceito de 

Kant do argumento de David Hume que certas características do objeto (tais como a persistência, 

relações causais) não podem derivar da impressão que temos deles. 

    A discussão aqui originada se dá em torno dos conceitos de imanência e transcendência e está 

exposta principalmente, nas obras de Spinoza, Emmons e Manuel Sérgio, situação a qual no momento, 

nos impossibilita tecer determinados comentários, devido a profundidade do assunto em pauta e o 

tempo correlacionado. 

 

 

Em essência bruta, a imanência, por meio da etimologia, se traduz pelo pertinente a um ente, 

como a existencialidade própria do ser humano. Oimanente está no todo que compreende o ser 

humano, o próprio homem, mas, o transcendente é tudo o que está na possibilidade humana. Ao 

concordar-se com Emmons (2000), sobre a inteligência espiritual, admite-se que o sentido imanente 

dessa inteligência espiritual possibilita e pode promover a transcendência. Para o autor, a 

espiritualidade ou inteligência espiritual permite ao sujeito estabelecer um contato íntimo com o poder 

supremo e com o próprio sujeito, com o mundo, com a morte e com a vida, considerando esse dado 

como forma de compreensão cognitiva. 

 

A divindade seria transcendente e, ao mesmo tempo, imanente. Seria transcende porque só Ela seria o 

ser, enquanto o mundo dos seres visíveis seria a pura ilusão do conhecimento abstrativo. A Divindade 

seria também imanente porque estaria, atualmente, presa no mais profundo de todas as coisas 

(ANACLETO, 2006). 

 

 

A inteligência espiritual é definida a partir de dois aspectos: a existência de um conjunto de 

capacidades (faculdades) e habilidades associadas à espiritualidade (cognitivos de fé ou exercício de fé) 

e às diferenças individuais dessas capacidades e habilidades conferidas pela subjetividade desse 

sujeito. Nessa mesmo entendimento, a inteligência espiritual consiste em um conjunto de 

competências que fazem parte do conhecimento adaptativo desse homem, o que caracteriza o processo 

cognitivo. 

Nessa perspectiva, a transcendência, relacionada ao sagrado, é resultante latente de uma 

formação espiritual que consiste na reunião de informações e conhecimentos relativos ao sagrado e 

que permitem que o sujeito se aproxime do divino, do espiritual, da crença, da religião, de Deus. 

Etimologicamente, transcender é elevar-se acima ou ir além do mundo e do cotidiano. Com 

relação ao divino, é aproximar-se, estreitando o relacionamento com o sagrado. 

Os dois conceitos, com certeza são faces de uma mesma substância. A própria possibilidade de 

transcender é imanente ao ser humano. Correlações entre espírito e corpo. Dimensões humanas do 

ser. 
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02.07.16 

 

PSICODRAMA PÚBLICO 

Local: Centro Cultural São Paulo 

Data: 02 de julho de 2016 

Direção: Rosane Rodrigues 

Ego auxiliar: Catarina Barbosa 

Número de participantes: cerca de 30 pessoas 

 

Aquecimento inespecífico: 

Após o mapeamento e o aquecimento corporal, a integração grupal deu-se num grande círculo, de 

forma com que todos pudessem se olhar. Nos cumprimentamos, primeiro formalmente com aperto 

de mãos, depois de forma mais criativa. 

 

Aquecimento específico: 

Formaram-se subgrupos para conversar sobre os limites entre os conceitos:  responsabilidade/ culpa, 

reconhecimento/ bajulação e indignação/violência. 

Dois participantes optaram por não entrar em nenhum dos subgrupos. O ego-auxiliar formou um 

trio, buscando o tema daquele subgrupo, que foi “envelhecimento/qualidade de vida”. 

Conforme cada subgrupo relatava a conversa que tiveram, os outros montavam cenas a partir do que 

ficou mais forte. 

 

Dramatização: 

As cenas 1, 2 e 3 foram disparadas a partir do tema responsabilidade/culpa: 

Cena 1: Funcionário recém admitido na empresa, enviou para o chefe um relatório contendo erros. 

Após reclamação, o reenvia novamente com erro. Ao se dar conta da reincidência, prefere fingir que 

não o percebeu, para não ficar em evidência. O funcionário passou a sofrer forte pressão quando o 

chefe foi cobrado por seus superiores. 

Cena 2: Pai e filha em conflito, se ignoram. Quando o pai resolve conversar, a filha havia falecido. 

Cena 3: Um homem negro e mendigo pediu comida e foi discriminado por outro homem. Este último 

sentiu-se culpado momentos depois, ao vê-lo socorrido pelo resgate. 
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A cena 4 foi disparada sobre o tema reconhecimento/bajulação: Pianista sem reconhecimento que, 

para demonstrar sua arte, é usada e abusada. Uma da plateia, revolta-se contra o próprio piano e, 

após troca de papel com ele, recebe ajuda da diretora e do grupo para pensar o que realmente quer 

da vida. 

A cena 5 foi disparada sobre o tema indignação/violência: Pai, mãe e dois filhos. Um deles era 

protegido pelos pais, o que causava profunda indignação no irmão. Esse ficava remoendo e não 

conseguia falar. Foi ajudado a expressar suas ideias e sentimentos. 

A prioridade era que todos pudessem se expressar, por conta disso não houve aprofundamento de 

todas as cenas. Porém a última condensou os temas e emoções do grupo. 

 

Compartilhamento: 

O pouco reconhecimento da arte; a importância de cada um reconhecer a si próprio... 
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16.07.16 

 

PSICODRAMA NO CENTRO CULTURAL SÃO PAULO 

DIREÇÃO: Norival Albergaria Cepeda EGO AUXILIAR: 

Bernadete Mafra DATA: 16/07/2016 TEMA: Jogos e Cenas 

Espontâneas para o tema “Alegria e Criatividade na Vida”. 

I - AQUECIMENTO INESPECÍFICO 

Era um sábado em que chovia e ventava forte , próximo das 14 h, que dificultava andar pela calçada, 

mesmo com guarda chuva. Foi difícil achar e chegar na sala de Psicodrama, no Centro Cultural, agora 

localizada no 2o sub solo, num porão longínquo. Creio que estas adversidades no caminho também 

sentiu o público presente ao se dirigir para a sala. Porém, com perseverança, determinação, motivação, 

leveza e alegria, as 60 pessoas chegaram para a atividade de Psicodrama. Após as apresentações 

iniciais e contrato com o grupo, informei que o nosso tema seria “Alegria e Criatividade na Vida”, e o 

faríamos através da vivencia de jogos e cenas espontâneas. E que o grande objetivo seria a experiência 

de exercitar a Espontaneidade e a Criatividade, num clima lúdico, pois jogar é também brincar. Após o 

aceite do grupo, saí do Aquecimento Inespecífico Verbal e iniciei o Aquecimento Inespecífico em 

Movimento, onde foram trabalhados 3 grandes itens: o Corpo, o Ambiente e a Grupalização, partindo 

do individual e chegando ao grupo todo. Há uma foto no facebook registrando este momento, com o 

grupo todo entrelaçado com as mãos, e com as pessoas se olhando e sorrindo, em que escrevi: “os 

integrantes se aproximando entre si, sem medo de se encontrar e sentir alegria por isso.” 

II – AQUECIMENTO ESPECÍFICO Preparação e esclarecimentos gerais sobre a sequencia dos jogos 

dramáticos. Na verdade, para cada jogo, há um aquecimento específico. 

III – DRAMATIZAÇÃO Esta etapa foi preenchida pela vivencia dos jogos e dramatização de cenas de 

improviso. E de um modo geral, os jogos seguiram um processo gradual, dos mais simples aos mais 

complexos, em que fomos exercitando vários itens importantes para o treino da Espontaneidade: - 

Relaxamento, diminuição da tensão e ansiedade; - Concentração, centralização da atenção; - Ativação 

do corpo - Presença, prontidão mental e corporal; - Entrega pessoal; - Ampliação da sensibilidade; - 

Contato consigo mesmo, a respiração, o corpo; - Percepção visual, auditiva e tátil; - Percepção de si 

mesmo; - Coordenação motora; 
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- Auto controle corporal consciente; - Percepção do outro; - Escuta do outro; - Percepção da interação 

entre o Eu e o Tu; - Expressão e Comunicação verbal e corporal; - Memória; - Rapidez de raciocínio; - 

Interação interpessoal; leitura da expressão verbal e corporal do outro; - Renovação da motivação; - O 

alcance do melhor estado de Espontaneidade; - Efetuação de respostas adequadas e criativas frente à 

situação nova e surpreendente; - Criação de situação nova para o outro dar respostas adequadas e 

inovadoras; - O exercício do Sim, onde um acolhe a proposta do outro e criam ações juntos; - A 

representação de papéis psicodramáticos; - A composição de ações na relação bi pessoal e grupal; - 

Liberação da potencia criadora; - A criação individual e coletiva; - A alegria de criar. 

III – COMENTÁRIOS E COMPARTILHAMENTOS Solicitei 

aos integrantes do grupo que expressassem sobre suas 

experiências durante a vivência, e o que levavam para a Vida. Foi 

interessante a liberdade de expressão criada, onde as pessoas 

relataram livremente o que gostaram e o que não gostaram, em 

que momentos sentiram-se bem e em que momentos sentiram 

incomodo. E o que levava para a Vida, a maioria relatou: - a 

leveza para viver a vida; - a leveza para resolver as divergências 

nas relações; - a escolha do simples como fonte de recursos para a 

ação; - o não se desesperar diante do novo e surpreendente; - o 

humor, o prazer e a alegria nas situações de vida; - a motivação 

em buscar e/ou criar solução aos problemas apresentados; - a 

criança interior que não deve ser esquecida e, sim, desenvolvida; - 

a inovação versus a conserva cultural careta; - o estímulo à 

criatividade e à inovação nas 
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situações cotidianas. Ao final, entre outros comentários, eu disse 

que sem alegria ficaria muito restrita a criatividade, e que, juntos, 

nós fizemos algo que é muito difícil na atualidade: conviver com 

as diferenças e criar coletivamente. E que esta foi uma conquista 

de todos os presentes! Citei a frase de Moreno: “O treino da 

espontaneidade abre novos horizontes para o desenvolvimento da 

raça humana”. Nori Cepeda 
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23.07.16 

 

Processamento do ato público de psicodrama do dia 23/07/2016 

 

Diretora: Roberta Amaral 

Ego-auxiliar: Ana Carolina Del Nero 

 

A proposta da unidade funcional era a construção de uma história coletiva. No 

aquecimento, começamos perguntando aos presentes de onde vinham, o que faziam, se 

era a primeira vez deles no Centro Cultural, e quais expectativas tinham para o que 

vivenciariam aquele dia.  

A partir desta primeira interação constatamos que haviam pessoas que estavam vindo 

pela primeira vez, e foram levantadas algumas propostas e temas relacionados a 

situações de mudança, vivências da infância e questões relacionadas a valores.  

Em seguida, foi pedido aos membros do grupo que andassem pela sala e com base nas 

demandas e expectativas levantadas, foram propostas algumas consignas para 

aquecimento.  

As consignas os levavam a pensar em um evento importante da  infância; numa situação 

que tivesse mudado a vida deles, e assim sucessivamente. 

 Após cada etapa percorrida, os participantes deveriam formar duplas e compartilhar a 

vivencia. Depois dessa etapa de aquecimento inicial passamos para a etapa de 

construção de uma história coletiva.  

Sentados em circulo  a diretora iniciou a história : “Era uma vez.....” e o grupo deu 

continuidade em ordem sequencial e no sentido horário. 

A narrativa construída coletivamente contava a história de Josias, um fotógrafo 

profissional que viajou o mundo tirando fotos de coisas belas, inspirado em poesia. Num 

dado momento da vida dele, Josias começou a ser perseguido por políticos e suas fotos 

acabaram sendo destruídas, com exceção de uma, que ficou guardada dentro de um 

cofre. Desiludido, ele fez um acordo com a morte, de que teria 10 anos para descobrir a 

beleza das coisas. Após muitas viagens, fotografias e poemas, ele chegou à conclusão de 

que a beleza da vida é sua própria fugacidade. 

Após a construção coletiva da historia, foi proposta sua dramatização.  
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Como aquecimento para passagem do contexto grupal para o dramático,  foi proposto 

um jogo, que havia sido proposto pelo diretor do ato da semana anterior, no qual muitos 

dos que estavam ali, incluindo a diretora, estiveram presentes. 

O jogo consistia em entrar no contexto dramático assumindo algum personagem da 

historia narrada ou complementar, formando assim uma cena/imagem e partir dela, 

iniciaram um teatro espontâneo. 

Assim, as personagens do drama começaram a interagir: Josias, as pessoas que o 

admiravam, as pessoas que o perseguiam, sua agente, a Vida e a Morte.  

A partir de então, o jogo dramático se tornou um teatro espontâneo, cujo principal 

conflito se explicitou entre a vida e a morte.  

A protagonista foi a namorada de Josias que estava grávida. A Morte quis levar o bebê, 

mas a mãe não queria deixar. Houve um movimento no grupo no sentido de tentar salvar 

a vida da criança. Deus apareceu disposto a negociar a possibilidade de sobrevivência. A 

Morte, representada por um dos membros do grupo, que tinha a expectativa de naquele 

ato discutir os valores atribuídos sobre a morte,  estava irredutível, mas o grupo se uniu 

contra a morte e o desfecho final foi de que bebê sobrevivia.  

Em seguida, a diretora propôs a continuidade da historia com um novo desfecho no qual 

o bebê não sobreviveria- a cena que  o grupo não queria aceitar na primeira 

dramatização, mas com a sugestão da diretora, topou vivenciar. 

Após a morte do bebê, a mãe desolada queria morrer também. A morte começou a 

chamá-la. A protagonista estava dividida e surgiram personagens para ajudá-la a se 

decidir. A Vida a abraçou. Seu Coração lhe dizia que ainda batia, que queria continuar 

vivendo. Surge também a lembrança de seu filho, um novo personagem que lhe dizia que 

sempre estaria com ela.  

Como desfecho a mãe primeiramente expulsa a morte da cena, depois as lembrança do 

filho, a sua consciência, e pede para ficar sozinha na cena, demostrando ter introjetado 

falas da consciência, da lembrança do filho, da vida, do coração e assim termina a etapa 

da dramatização.  

No compartilhamento, as falas giraram em torno da relação entre vida e morte e como 

seria a morte que dá sentido à vida.  

Alguns falaram da morte como algo simbólico, representando perdas, transformações e 

mudanças.  
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O rapaz que representou a consciência deu a entender que estava vivendo um conflito 

semelhante ao da protagonista. Esta, falou pouco e saiu bastante mobilizada, mas 

aparentemente aliviada. Vale ressaltar que os dois são amigos e vieram juntos, sendo ele 

trazido por ela.  

A pessoa que representou a morte se mostrou satisfeita por ter sido acolhida em sua 

proposta. 
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30.07.16 

 

Centro Cultural São Paulo 

Relato Psicodrama Público - 30 de julho de 2016.  

Companhia do Teatro Espontâneo, direção: Viviane Barreto. Atores espontâneos: Camila 

Tyrrell e Helio Pereira de Paula. 

 

Desde já, vale compartilhar que para a direção deste trabalho, o Psicodrama Público 

do Centro Cultural São Paulo é um lugar sagrado, porque é um espaço de conexões, 

cocriações e trocas mútuas. Estiveram aqui inúmeros profissionais, participantes e curiosos 

dos mais vários lugares do mundo, vivenciando desde o clássico Psicodrama a mais 

inovadora técnica de intervenção grupal, todos construíram este espaço-tempo. Na 

imaginação da direção, há uma linha invisível de conexão entre passado, presente e futuro, 

que se propõe a evoluir e a expandir não só a consciência individual, mas também a coletiva, 

o que justifica a luta da comissão responsável pelo Psicodrama Público por manter este 

espaço-tempo no coração de São Paulo. É, e sempre será, uma honra estar aqui. 

A Companhia do Teatro Espontâneo, é uma trupe de atores espontâneo e diretores, 

que há alguns anos vem desenvolvendo em seus trabalhos grupais, uma modalidade de 

teatro espontâneo, denominada Teatro-Debate. Sua função é promover um espaço de 

fluidez, partindo das experiências comuns das pessoas envolvidas, possibilitando a reflexão 

sobre temas de interesse da comunidade. O seu objetivo é ampliar e/ou transformar a 

percepção dos envolvidos. Para maiores informações e aprofundamentos, sugere-se a 

leitura do artigo: A proposta do Teatro-Debate, autoria de Ângelo Borim e Moysés Aguiar no 

livro, Psicodrama público na contemporaneidade: cenários brasileiros e mundiais, de 

Mariângela Wechsler e Regina Monteiro (2016). 

O convite é colocado ao grupo: “Vamos debater sobre o amor?”. Amor por si só, e 

como o próprio grupo colocou, é uma proposta ampla, quase que uma “palavra grávida”, por 

conter seus múltiplos caminhos e possibilidades: amor-próprio, amor-ódio, amor-genuíno, 

amor-família, sem-amor etc.  

É importante considerar que levar um tema “pronto” para o CCSP é sempre um ato 

desafiador, pois entende-se que o grupo é livre para tecer o seu enredo, e está na mão do 

mesmo, concordar ou discordar de propostas fechadas. Conforme apresentou-se o tema, 

outras conexões foram propostas para experimentar como o grupo aceitava o tema amor. E 

o grupo seguiu com a proposta: debater o amor.  

Inicialmente, convocou-se que os participantes trouxessem os tipos/ as versões/ as 

variadas possibilidades existentes do amor. Dentre os vários tipos colocados, uma escolha 

sociométrica foi realizada para pesquisar qual deles seguiriam para o debate. Dois foram 

eleitos como disparadores: “ódio que nasce do amor” e “amor gratidão”.  
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O teatro espontâneo é uma obra aberta, não há linearidade, os níveis de realidade 

são múltiplos, então seria pretencioso demais detalhar cada cena, fala ou correlação. A 

experiência é única e subjetiva, no entanto, alguns fragmentos serão recordados para 

compartilhar neste relato e que refletem a proximidade do grupo em relação ao debate 

sobre o amor:  

a. O auto amor X amor-próprio 

Um casal discutindo, várias vozes os rodeiam, várias possibilidades surgem: faça isso, 

diga aquilo, não faça. Opiniões diversas, como se a consciência disparasse caminhos 

para resolver a questão: eu te amo, porque você não vem comigo? A cena é extensa, 

os personagens entram e saem de cena, a plateia observa atenta, ninguém interfere, 

a discussão vai cansando os personagens, o cansaço aparece. Nenhum cede espaço 

para o outro, só o auto amor e não o amor-próprio prevalece. Há limites numa 

relação amorosa? Como se colocar numa relação sem se perder? Como eu me 

entrego sem perder o meu espaço? 

 

b. Amor-paralisado 

Atores da trupe, conectados pelos braços, de costas um para o outro, lutam (ou não) 

para se soltar, cansado e exaustos caem no chão. Dois atores da plateia assumem a 

posição dos corpos, um deles verbaliza e repete inúmeras vezes em alto e bom som: 

“Eu tô indo, porque eu te amo. Eu tô indo, porque eu te amo”. Um novo personagem 

entra e questiona: “Não, você não pode. Você tem que cuidar da sua vida!”.    

 

c. Amor-ódio  

Um pai e o seu filho. O filho pede demonstração de amor, o pai afirma que a 

demonstração é o prato de comida na mesa e a garantia de uma casa para morar. O 

filho pede mais e insiste com exemplos. O pai segue afirmando que essa é maneira 

dele amar. Com o uso da técnica inversão de papéis, os atores/plateia experimentam 

uma nova perspectiva. O ódio do filho é transformado pelo pedido de desculpa que o 

pai coloca, o filho olha o mundo com os olhos do pai e vice-versa.  

 

d. Solidão 

Pedro é jovem e está solitário em casa. Seus amigos querem “tirar ele de casa”, a 

diversão o chama! Pedro não quer sair, prefere ficar em casa sozinho, “Tá tudo bem, 

eu quero ficar aqui”, mas a insistência dos amigos é tanta que ele começa a se 

questionar, “Vou, não vou, vou, não vou”. Pedro não vai. Fica em casa. O desconforto 

da decisão de Pedro se espalha para toda a plateia. Uns concordam, outros não. A 

direção convida que outras versões da história de Pedro sejam representadas, 

porque todos já tiveram ou terão um dia de Pedro. E quais as possibilidades de ação?   

 A proposta, bem como a maneira que o trabalho foi se desenvolvendo, não pretendia 

chegar num único lugar. Não existe um único lugar. As versões e percepções são variadas, 
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momento de confirmação é o próprio momento final, denominado de compartilhar. Os 

depoimentos vieram em forma de gratidão a produção coletiva do grupo, onde pessoas se 

sentiram à vontade para compartilhar suas histórias pessoais, outros mergulharam em 

correlações muito particulares sobre suas relações afetivas. Outro, não se sentiu 

representado pela produção do grupo.  

O teatro espontâneo é uma obra viva e sua proposta é orgânica, atemporal, uma 

malha de fios que vão se tecendo e se descontruindo ao mesmo tempo. O tema amor foi 

presente durante o debate e a produção coletiva. E assim nesta tarde de sol paulistana, 

mergulhou-se numa proposta tão sensível e perene em épocas que se aproximar do amor é 

um ato de coragem. Corajoso este grupo! 
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06.08.16 

 

Psicodrama Público: O som da vida! 

Local:Centro Cultural São Paulo 

Data: 06/08/16 - Sábado 

Horário: 14:00 h as 16:30h 

Participantes: 36 

Unidade Funcional: 

Diretor: Robson Donizeti da Silva (Psicodramatista Nível 1 – Foco Sócio educacional pela 

Associação Brasileira de Psicodrama e Sociodrama – ABPS). 

Ego-Auxiliar: Cristina Jorge Dias (Psicodramatista nível 2 pela SOPS) 

 

Objetivo: 

 Possibilitar ao grupo a possibilidade de identificar os sons que emitimos atualmente na vida, 

refletindo a respeito dos seus significados no cotidiano.   

 

1) Aquecimento inespecífico: 

 

 Apresentação da unidade funcional e do objetivo do trabalho. 

 

 Pedimos para os participantes caminharem pelo espaço soltando o corpo 

reagindo aos diversos sons instrumentais gravados (oscilação de instrumentos suaves 

e pesados). O processo de integração do grupo iniciou individualmente depois em 

duplas e quartetos. 

 

 Em seguida os quartetos reagiam corporalmente e com sons a partir das 

consignas transmitidas:  

 

- Nascimento; 

- Tristeza; 

- Alegria 

- Medo: 

- Infância; 
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2) Aquecimento Específico: 

  

 Posteriormente os participantes voltaram a caminhar sozinhos pelo espaço 

seguindo a consigna: Deixe seu corpo transmitir um som que represente o seu 

momento de vida atual. Neste momento o microfone foi passando de pessoa para 

pessoa para ampliar o som emitido. Em seguida pedimos para os participantes 

formar subgrupos com os sons que mais se identificaram. 

 

 

 Foi pedido para os subgrupos combinarem um som com uma 

imagem/movimento, que expressasse algo importante da vida daquele grupo.  Os 

grupos conversaram durante 10 minutos e criaram o que foi proposto. 

 

 

3) Dramatização: 

 

 Pedimos para que os grupos se apresentassem para a plateia.  A maioria das 

apresentações foram em grupo, porém uma pessoa decidiu se apresentar sozinha. 

Foi utilizado bastante o solilóquio com a plateia para expressar em uma palavra ou 

frase o que eles estavam percebendo.  

 

(Em média tivemos 6 apresentações com os temas: espiritualidade, busca da paz 

interior, busca de novidades, emoções e estresse do dia a dia).  

 

 

4) Compartilhamento: 

 

 A unidade funcional solicitou aos participantes que expressassem de uma 

forma individualizada suas emoções, percepções a respeito do encontro: Segue 

alguns comentários: 

 

● As músicas de aquecimento me ajudaram a rever a minha variação de ritmos 

durante o dia, entre ficar mais calmo e mais agitado. 

● A nossa vida tem trilha sonora! 

● Gostei da “expectativa do tchan-tchan-tchan”!! 

● Prestar atenção nos sons da vida e não apenas na linguagem verbal, mas também na 

não verbal. 
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● Muitas pessoas foram pela primeira vez, estavam curiosas por saber o que iria 

acontecer, mas aos poucos foram sentido se à vontade e no final aproveitaram e se 

emocionaram. 

● Fui educado na vida para apresentar resultados concretos, para trabalhar sob 

pressão. Hoje, aprendi a dar valor para leveza e várias emoções expressas pelos 

sons. 

● Percebi que não precisamos caçar as palavras para dar uma resposta pronta. O que 

predominou foi a diversidade dos sons, dos ritmos pessoais. Também foi 

enriquecedor observar as diferenças de ressonâncias causadas nas pessoas pelas 

imagens. 

● No encerramento, Robson e Cristina agradeceram à Claudia pela oportunidade em 

participar do evento, e também por seu apoio durante a atividade. 

 

Comentários da Unidade Funcional:  

 Observamos que no início do trabalho o grupo era pequeno e demonstrava 

estar apreensivo considerando que era a primeira participação de muitos.  

 Observamos que o aquecimento com as músicas gravadas e com os sons 

corporais dos participantes favoreceu muito para que as imagens/sons da 

dramatização mobilizassem bastante os protagonistas (grupos) e a plateia.  

 Após ouvir os relatos ficamos com a sensação que o encontro trouxe leveza e 

bem estar. Saímos com o aprendizado que não existe um único som da vida e sim 

vários sons! 
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20.08.16 

 

Registro de um Psicodrama Público no Centro Cultural São Paulo 

 

Título do trabalho: “Quién dijo que todo está perdido? Yo vengo a ofrecer mi corazón...” 

Data: 20/08/2016, sábado 

Horário: Das 14h às 16h30 

Local: Centro Cultural São Paulo, piso 23 de Maio 

Unidade Funcional: Cassiana Léa do Espírito Santo (diretora) e Terike Nachiluk (ego-

auxiliar) 

Anfitriã: Claudia Fernandes 

Público presente: Aproximadamente 55 pessoas 

Registro escrito: Cassiana Léa do Espírito Santo (com base também em algumas anotações e 

observações feitas por Terike Nachiluk e Débora Mello; as três são psicólogas, 

psicodramatistas e estudantes do Curso de Educação Continuada em Psicodrama, níveis II e 

III, pela Sociedade de Psicodrama de São Paulo / SOPSP).      

 

 

Resumo 

Foi realizada uma vivência grupal focada nas situações de crise no mundo em que vivemos e 

suas conexões com as crises pessoais. Foram aproveitados os emergentes grupais, visando uma 

protagonização de tais questões, considerando o desejo e a necessidade do grupo. Trechos 

musicais da música “Yo vengo a ofrecer mi corazón”, cantada por Mercedes Sosa (letra de Fito 

Páez), foram utilizados como aquecimento para este trabalho.  

 

Aquecimento 

Após ser apresentada pela anfitriã, a diretora toma a palavra, agradecendo o convite e a 

presença de todos. Conta que é psicóloga e psicodramatista e em seguida, passa a palavra à 

ego-auxiliar, que também se apresenta.  

Retoma o título da atividade: “Quién dijo que todo está perdido? Yo vengo a ofrecer mi 

corazón...” (conforme divulgado, cerca de uma semana antes, em redes sociais virtuais). 

Pergunta a umas três pessoas por que estão ali e as respostas são algo como: “Para conhecer o 

Psicodrama”; “Para entrar em contato com o meu coração”; “Para me emocionar”. Pergunta 

quem nunca havia participado de Psicodramas Públicos ali no Centro Cultural e quase metade 

das pessoas levantam a mão. 

A diretora pergunta se alguém conhece Mercedes Sosa, umas dez pessoas levantam a mão. 

Ela conta como chegou a essa proposta, situando a música como algo que usa em momentos 

de crise pessoal; diz que a proposta havia sido levada ao último Congresso Brasileiro de 

Psicodrama, cujo tema era “Soluções para tempos de Crise”. Pergunta se o grupo topa a 

proposta de trabalhar a partir de uma música e a resposta é afirmativa.  

Então pede que as pessoas, ainda sentadas, olhem para o espaço físico, vejam onde estão, 

depois pede que todos se levantem e continuem explorando o espaço. As pessoas caminham  
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no vão delimitado pelas cadeiras e também além dele. Em seguida, a diretora pede que as 

pessoas procurem permanecer no vão central e que caminhem olhando para si mesmas, que 

experimentem ficar consigo mesmas, sem interagir, observando como estão caminhando, 

sensações corporais; pede que procurem sentir o coração batendo, sentir a pulsação, podendo 

levar a mão ao peito, ao pescoço, pulso. Convida todos a formarem duplas aleatoriamente. As 

pessoas agora devem se cumprimentar sem falar, podendo dialogar a partir de perguntas e 

respostas, mas sem falar, interagindo só com o corpo. Pede que formem uma nova dupla para 

ouvir junto um primeiro trecho da música; quando a música para, a dupla é orientada a se 

despedir. A diretora pede que as pessoas caminhem de novo e formem nova dupla para ouvir 

mais um trecho da música. Depois isso é feito de novo (são ouvidos três trechos da música, 

com duração aproximada de um minuto cada trecho). Em seguida, devem caminhar, parar, 

fechar os olhos e entrar em contato com alguma situação em que falta ou que faltou oferecer o 

coração. Devem localizar uma cena, quem faz parte dela, o local, o que acontece no começo, 

no meio e no fim da cena e um sentimento relacionado. Após localizarem o sentimento, 

devem abrir os olhos e dirigir o olhar para a diretora. Ela pede que escolham uma pessoa para 

contar a cena e que formem novas duplas, para compartilharem suas cenas durante uns cinco 

minutos. Depois, cada dupla deve se unir a outras três duplas, formando grupos de oito 

pessoas.  

Formam-se seis grupos, que conversaram cerca de dez minutos. A diretora pede que as 

pessoas compartilhem suas cenas em seus subgrupos e que escolham a cena de uma pessoa 

para contar ao grupo todo; se ninguém do grupo quiser contar uma cena pessoal, o grupo pode 

criar uma cena para contar ao grupo todo. 

Seis pessoas se dispõem a contar suas cenas, sendo convidadas a ocupar o espaço destinado 

ao palco, lado a lado. Todos os demais participantes são orientados a voltarem para suas 

cadeiras na plateia. Ao final de cada cena, a diretora pede um título para a mesma, para 

facilitar a identificação das cenas num segundo momento. A seguir, os títulos das cenas 

contadas e uma breve descrição de cada: 

1) “Infância”: Cena de uma menina com seu avô, recordações de bons momentos, mas 

sem tanta consciência de que aqueles momento eram tão bons, na época; 

2) “Egoísmo?”: Cena de uma garota com sua tia; essa tia teria acusado o pai da garota de 

ser uma pessoa má, por isso ele teria morrido vítima de câncer; mas agora a tia 

também sofre com a mesma doença e a garota não consegue “oferecer seu coração” a 

ela; 

3) “A pressa roubou meu coração”: Cena de uma jovem mulher que passa rápido por 

perto de pessoas em situação de rua; pensa em voltar e interagir com essas pessoas, 

mas quando volta as pessoas já não estão mais ali; 

4) “Abandono”: Cena de uma ligação telefônica de um pai, no Nordeste, para um filho, 

em São Paulo; o filho não entende bem o que seu pai lhe diz, pois este já havia sofrido 

dois acidentes vasculares cerebrais (AVCs) e tinha a fala prejudicada;  

5) “Apoio e sustentação”: Cena de um primo que sente que não está conseguindo ajudar 

uma prima, que passou a não ter o apoio da família após revelar-se homossexual; 

6) “Tem volta?”: Cena de uma dança/relação que não teria acontecido, mas que deixou a 

vontade de acontecer. 

A pessoa que conta a segunda cena se mostra bastante emocionada, com dificuldade para se 

expressar com palavras. Rapidamente duas amigas suas se aproximaram dela. Consultada pela 

diretora, ela concorda em deixar que uma das suas amigas, que estavam ao seu lado, conte a 

sua cena.  
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Após todas as cenas serem contadas, a diretora pergunta se alguém gostaria de parar por ali, 

preferindo não falar mais. Então a pessoa que contou a segunda cena decide se sentar, sendo 

acolhida por outras pessoas conhecidas suas.   

A diretora propõe que as cinco pessoas que permanecem no palco se coloquem lado a lado, 

com alguma distância entre elas, de frente para a plateia. Pede que a plateia se posicione 

diante da pessoa cuja cena gostaria de ver trabalhada, formando filas. As duas cenas mais 

escolhidas são a terceira,  “Abandono”, e a quarta: “A pressa roubou meu coração”. A diretora 

pede que as pessoas que votaram em outras cenas se redistribuam entre as duas mais votadas. 

A cena do “Abandono” é eleita, apesar de a outra cena ter recebido quase a mesma quantidade 

de votos. Todos concordam em que o trabalho comece com a cena mais votada. A diretora 

pede que todos se sentem e que só o rapaz da cena em questão, D., permaneça em pé.  

 

Dramatização 

Um rapaz da plateia logo se candidata a representar o pai, revela-se frequentador assíduo dos 

Psicodramas Públicos ao dizer que sempre o elegem para ficar no papel de ladrão, que hoje 

ele gostaria de ser o pai. A diretora explica a D. que ele pode escolher qualquer pessoa da 

plateia para representar seu pai, seja o rapaz que se candidatou seja qualquer outra pessoa que 

aceite; D. escolhe o rapaz que se candidatou. A diretora convida o rapaz a ocupar também o 

espaço do palco. Pesquisando se haveria alguém mais na cena, D. conta que estaria um irmão 

dele, que mora no Nordeste, próximo ao pai. A diretora caminha com ele para que ele possa 

olhar as pessoas presentes e escolher alguém para ser o irmão, ele escolhe outro rapaz, que 

topa. 

Para entender melhor como se dá a cena, a diretora pede que D. tome o papel do pai e do 

irmão, mostrando como esses personagens atuam na cena. Primeiro acontece uma conversa 

por telefone de D. com seu pai. Parece que entre eles não há nenhum conflito pessoal, exceto 

o incômodo de a ligação não ser clara, dado que o pai sofreu prejuízo da fala após os AVCs. 

Já na relação de D. com o irmão observa-se um conflito, mas não fica muito claro o motivo; 

eles falam em “pendências”.  

A cena com o irmão vai se desenrolando, mas parece truncada. Então uma pessoa da plateia (a 

anfitriã) se oferece para entrar na cena como “Pendência”, sendo aceita a sua proposta pela 

diretora. A “Pendência” se joga alternadamente nos braços de D. e de seu irmão, ressoando na 

plateia com risos. A ego-auxiliar Terike também se coloca, em outro momento, como 

“Recursos de São Paulo”, pois alguém teria levantado a hipótese de que talvez a ligação do 

pai e/ou a expectativa da família de D. fosse que São Paulo tivesse mais “recursos” para o 

tratamento do pai. No entanto, esse elemento não teve muita repercussão. 

A plateia parece bastante envolvida com a cena de confronto entre os dois irmãos, o que se 

observa com diversas pessoas levantando a mão para fazer perguntas, dar sugestões, querer 

e/ou se dispor a entrar na cena para mostrar possibilidades de ação e/ou reação, tanto de D. 

como do irmão. De modo geral, o irmão de D. é visto como alguém manipulador, 

aproveitador, irresponsável; mas algumas pessoas da plateia dão outra versão a este 

personagem, como se ele estivesse sendo mal compreendido. D. parece ter sido sentido pelo 

grupo como o verdadeiro injustiçado, caluniado pelo irmão perante à família.  

“Meu coração está aqui, mas eu não vou te dar o meu coração, a não ser com algumas 

condições”, disse D. ao irmão, segurando um pequeno coração de borracha levado pela 

diretora. Assim se encerra a dramatização. 
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Compartilhamento 

A diretora explica esta etapa como um momento para compartilhar emoções, sensações, 

experiências pessoais recordadas a partir do trabalho vivenciado; momento de falar de si, em 

primeira pessoa, não um momento para racionalizar, nem para fazer críticas. 

Diversas pessoas pedem a palavra. Abaixo estão registrados alguns depoimentos: 

- Uma pessoa compartilha sobre a responsabilidade que sente como irmã mais velha.  
- Outra pessoa conta brevemente uma cena de sua família, no passado, quando ela e sua 

irmã eram crianças: a irmã lhe dedurou ao pai por fazer algo de errado e ele acabou 

repreendendo a irmã  por dedurá-la. 
- Um rapaz fala sobre ser nordestino e de sentir que sua cultura às vezes é mal 

compreendida em São Paulo.  
- Outra pessoa fala de sua decisão de colocar o pai em uma casa de repouso e das 

críticas que recebe da família, como se o tivesse abandonado, mas sente que essa é 

uma forma de cuidá-lo, garantindo os cuidados clínicos que ele precisa receber.  
- Uma moça compartilha que sua família é como aquela que foi representada, com 

“pendências” e desentendimentos.  
- Outro rapaz refere que precisa aproveitar mais os momentos com sua família, diz que 

se sente acolhido por ela e que ficou imaginando como as relações podem se 

deteriorar. 
- Outra moça fala de legados que sua família deixou, como a reforma-agrária 

A diretora encerra o trabalho, agradecendo o convite pela anfitriã Claudia Fernandes, a 

presença e a participação de todos. 
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Psicodrama Público – Centro Cultural São Paulo 08/10/2016 

Sociodrama: “Cuidar da cidade/comunidade, das pessoas e de nós mesmos” 

Direção: Marília J. Marino 

Egos-auxiliares: Camila D’Avila e Márcio Rocha 

Anfitriã: Mariângela P. F. Wechsler 

Relato/Processamento 

Proposta 

A proposta para a sessão sociodramática deste dia, desenvolvida pela diretora Marília J. 

Marino, após os agradecimentos à anfitriã, apresentações da equipe e as ponderações sobre a 

importância do Projeto desenvolvido no CCSP, enfatizando que no Psicodrama o trabalho é realizado 

em co-criação, trouxe o tema amplo:  “Cuidar da cidade/comunidade, das pessoas e de nós 

mesmos”.  Ao escolher a palavra “cuidado” como o núcleo de sua proposta sociodramática, a direção 

traz as dimensões de sociodinâmica e sociatria aliadas à ideia que em si representa o essencial do 

que  Moreno, em seu livro “Quem sobreviverá?”1, nos fala sobre o sociodrama: 

▪ O sociodrama é um profundo método de ação, que aborda as relações intergrupais e as 

ideologias coletivas; 

▪ Seu objetivo é o grupo que não se limita a um número especial de indivíduos, podendo 

consistir em todas as pessoas que moram em um lugar ou que pertençam a uma mesma 

cultura; 

▪ O grupo constituído pela plateia já está organizado pelos papéis culturais e sociais de uma 

cultura; 

▪ No sociodrama, o grupo corresponde ao indivíduo no psicodrama; 

▪ A abordagem sociodramática lida com problemas sociais e visa uma catarse social. 

Aquecimento Inespecífico 

Momento da grupalização 

O CCSP é um lugar de encontro da comunidade da cidade e por ele passa uma grande 

diversidade de pessoas, com buscas e objetivos os mais diversos, formando uma teia rica de 

possibilidades para a ação sociodramática. Faixas etárias, gêneros e experiências socioculturais 

diferentes se encontram para vivenciarem juntos a experiência de uma sessão que se desenvolve 

segundo as diferentes modalidades de trabalho psicodramático. 

Nesse contexto, a direção opta por fazer um aquecimento inespecífico com a identificação 

das pessoas que estão ali presentes. Primeiro, o pedido que se reúnam em pequenos grupos, 

próximos daqueles com quem vieram.  
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Formam-se diversos subgrupos com continente afetivo, pois as pessoas estavam ali umas 

com as outras através de suas opções. Enquanto as pessoas se aproximavam, trocaram olhares como 

que dizendo umas às outras: “Estamos juntos aqui”, “Estou com você”, “Obrigado por ter me 

convidado”, alguns abraços, risos e demonstrações de afeto ocuparam todo o espaço já abrindo 

caminho o surgimento da espontaneidade, possibilidade humana primordial, a ser trabalhada na 

sessão sociodramática. Em seu livro Psicodrama2, Moreno nos diz que a maior diferença entre as 

pessoas comuns e grandes nomes como Michelangelo, Beethoven e mesmo Jesus Cristo, é a 

presença de espontaneidade que faz um indivíduo aproveitar ao máximo seus recursos e produzir 

novas respostas. O recohecimento imediato e afetivo das pessoas, proposto pela direção, gerou um 

contexto favorável para a jornada que se iniciava. 

  Com os grupos já formados, a direção foi entrevistando todos eles sobre quem eram.“De 

onde vem?”, “O que fazem?” “Por que estão ali?”, “Como conheceram aquele espaço?”. Questões de 

ordem sociométrica são postas pela diretora com o objetivo de trazer as pessoas para o contexto 

grupal. O mapeamento sociométrico como instrumento investigativo disponibiliza os presentes à 

interação espontânea e a se implicarem na própria investigação, ou seja, as pessoas foram se 

reconhecendo uma nas outras e criando interesse em saber quem eram aquele “diferentes” que 

também estavam ali para viver essa experiência junto com eles. 

Foram identificados grupos de adolescentes que moram no mesmo bairro, grupos de 

estudantes de psicologias, relações familiares e diversos frequentadores assíduos daquele espaço no 

CCSP. 

A direção pede ainda para que todos caminhem livremente pelo espaço, apropriando-se do 

local, realizando respiração mais profunda e espreguiçando-se...  

Aquecimento específico 

 Momento de compartilhar preocupações 

Agora era chegado o momento de preparar as pessoas para o contexto dramático. A direção solicita 

que revejam sua semana, as preocupações que a atravessaram, a presença e a ausência do cuidar no 

dia-a-dia... as questões que estão sendo alvo de preocupação em suas vidas. Deixar “o filme” passar 

e focar em uma situação mobilizadora. Propõe troca em duplas, em seguida em quartetos e 

finalmente em grupos de aproximadamente 8 pessoas. 

Pudemos constatar que o procedimento utilizado para as trocas se darem, considerando um grupo 

heterogêneo, onde a maioria das pessoas ainda não se conhece, foi de fundamental importância, 

uma vez que promoveu a continência grupal. Navarro (1999) aponta que em um grupo é necessário o 

sentimento de segurança e aceitação, o que ele chama de continente grupal. Segundo o autor, é 

desta maneira que os elementos do grupo podem enfrentar os elementos de outros grupos que 

ainda não são capazes de oferecer tal continência, como a sociedade, a família, etc. Ou seja, 

fortalecendo a coesão do grupo, tal grupo pode questionar com mais fluidez elementos 

problemáticos de outros grupos. Foi o que aconteceu em nossa experiência, onde vamos perceber 

nas dramatizações que elementos sociais foram questionados. 

Formaram-se 4 grupos diferentes e os compartilhamento de preocupações giravam, em sua 

maioria, em torno de questões sociais e de relação em comunidade. Foi solicitado aos grupos para 



175 
 

encontrarem a base comum de suas preocupações individuais, identificando a temática subjacente e 

atribuindo-lhe uma denominação, que traduzisse o interesse de todos. 

As seguintes temáticas foram apresentadas: 

Grupo 1: Eu comigo,os outros comigo (renomeada para “os outros que nos habitam”) 

Grupo 2: Confiança e esperança na sociedade e no outro. Como você fica frente a isso? 

Grupo 3: Empatia, cadê você? 

Grupo 4: Coletividade versus Indivíduo 

Após conhecerem os temas dos outros grupos, os participantes tiveram a possibilidade, 

ofertada pela direção,de migrar de grupo caso se identificassem mais com outro tema apresentado. 

De posse de seus temas, os grupos foram convidados a montar cenas a partir das impressões 

trocadas sobre suas preocupações e depois apresenta-las. Foi dado um tempo para que 

desenvolvessem suas cenas e durante este processo pode-se observar como a espontaneidade, já 

surgida nos grupos, possibilitava uma sensação de alegria entre aquelas pessoas cuja maioria acabara 

de se conhecer. Também se destaca a leveza no processo de construção das cenas que, por suas 

temáticas escolhidas, traziam questões desafiadoras para aquela comunidade. Os diferentes papéis 

sociais daquele grupo interatuavam em relações horizontalizadas, não importando a idade, o sexo ou 

a origem de cada uma daquelas pessoas. Havia ali um encontro de todos através das preocupações 

que desejavam cuidar. Todos de alguma forma se mostravam corresponsáveis com a preocupação do 

outro. 

Dramatização 

Com as cenas montadas, cada grupo viria, agora, apresentar-se para os demais. A instrução 

era de que o grupo desse o nome da cena, montasse o cenário, em um espaço que era o palco 

previamente definido pela direção, e então, entrasse em ação. 

Antes de caminhar para a descrição das cenas, vale ressaltar que este recurso de levar os 

participantes para cenas dramatizadas, representa o coração da teoria moreniana, onde o “como se” 

é o lugar onde se pode colocar suas dores em uma nova perspectiva. No caso desta sessão, cada 

participantes teve a oportunidade de dramatizar suas preocupações ainda que retramatizadas com 

as dos demais e de investigar novas possibilidades a partir das cenas apresentadas, para aquilo que 

precisam cuidar. Moreno fala sobre o poder que a ilusão no tratro da espontaneidade tem de 

desencadear a própria vida. “(...) essa ilusão, passada ao ato pelas pessoas que viveram na realidade, 

é o desencadeamento da própria vida. O teatro das coisas últimas não é a repetição eterna do 

mesmo, por necessidade eterna (Niestzsche), mas o oposto disso.”3 

 As cenas apresentadas: 

Grupo 1: Eu comigo,os outros comigo (renomeada para “os outros que nos habitam”) 

Os membros do grupo formaram um grande corredor largo, margeado por cadeiras. Algumas 

pessoas tentavam atravessar e eram puxadas por dois lados opostos. Um lado do corredor 



176 
 

representava a nova possibilidade, a liberdade , o outro representava a estagnação, a repetição 

conservada da vida. Enquanto as pessoas tentavam passar pelo corredor, entravam em desespero e 

eram desafiadas pelos lados opostos, até que surge a consideração serena da importância de seguir o 

próprio caminho. Ao final, todos saíram juntos. 

Grupo 2: Confiança e esperança na sociedade e no outro. Como você fica frente a isso? 

Esse grupo pôs todos os membros do seu grupo em uma fileira indiana e na frente, apenas 

uma garota encarava a todos, como se estivesse diante de um espelho. Ao que ela se movimentava, 

as pessoas na fila realmente a espelhavam, mas com caricaturas e zombarias sobre ela. 

Grupo 3: Empatia, cadê você? 

Várias pessoas circulam por um espaço tipicamente urbano. Cada uma está concentrada em 

si mesma, na sua correria, na sua conversa ao celular, nos seus objetivos imediatos e egocentricos. 

No meio de todos, uma garota perdida procura ajuda e atenção dos outros mas não é vista e se sente 

só e desamparada. 

Grupo 4: Coletividade versus Indivíduo 

Uma cadeia de acontecimentos revela uma dimensão social adoecida. Um homem que não 

consegue negociar a dívida de seu apartamento entra em desespero e acaba se separando da esposa 

que herda sozinha a dívida e sai à procura de ajuda, sem sucesso, indo finalmente morar na rua junto 

com um mendigo. 

Para cada dramatização, ainda com os atores em cena, a direção explorou o que eles 

sentiram durante a cena e buscou ouvir a ressonância dos que estavam na plateia, assim, percebeu-

se o que ficou marcante, considerando cada uma das cenas: 1. Ouvir-se para seguir o próprio 

caminho; 2. Quem e como me espelham? 3. Pequenos gestos de empatia não são percebidos... 

buscar contato e 4. Solidariedade, como concretizá-la? 

  Ao final das quatro cenas, com as diversas manifestações do grupo, a direção propôs que 

cada grupo escolhesse o núcleo central da temática e formassem imagens simultâneas no palco. Com 

essas configurações formadas, pessoas da plateia foram convidadas a interagir e trazer novas 

possibilidades para as cenas já vividas. Aos poucos, vários participantes foram interferindo nos 

núcleos no palco, alterando os contextos, conectando as diferentes situações ali postas, trazendo 

espontaneidade e criatividade para as suas próprias questões. Em cada atuação da plateia, a direção 

trazia o núcleo escolhido para o centro do palco, trabalhando com solilóquios, espelhos e inversão de 

papéis.  Foi promovido assim um encontro de todas as cenas e as preocupações de um grupo eram 

reconhecidas e revividas pelo outro, gerando uma catarse social que ocorre quando os papéis sociais, 

e não as pessoas, em experiência coletiva, reorganizam-se e juntam dimensões separadas de sua 

existência.  

A cena 4 foi a que mais mobilizou e gerou mais interferências, articulando as demais: surgiu a 

empatia e solidariedade em relação aos moradores de rua... Retrocedendo, ocorre a oferta da 

vizinha advogada para que a mulher que ficou com dívida do apartamento e foi despejada, pudesse 

ajudá-la pois estava com o pé quebrado. Ela poderia ficar em sua casa e juntas poderiam ver como 

recuperar o parcelamento da dívida para que o despejo fosse revertido; retrocedendo ainda mais, 
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ocorre a interlocução junto ao funcionário da “repartição pública”, questionando sua insensibilidade 

e a demanda para que oriente as pessoas... encaminhe para programas vinculados à políticas sociais, 

como o Banco do Povo... O marido que propôs a separação, deixando a mulher desamparada com a 

dívida do apartamento, quer fazer uma retratação. Pede perdão pelo que fez. Inicialmente a mulher 

nem quer ouví-lo; após solilóquios pedidos pela direção e participação da plateia, ela se disponibiliza 

a considerar, mas pede tempo para se reorganizar... (a primeira cena retorna, com o momento 

reflexivo para se ouvir e seguir o próprio caminho).  

 “(...) no processamento sociodramático, o sujeito não é uma pessoa, mas um grupo. Por 

conseguinte, não se considera um negro individual, mas todos os negros, todos os cristãos, todos 

judeus. (...) O Protagonista no palco não está retratando uma dramatis personae, o fruto criador da 

mente de um dramaturgo individual, mas uma experiência coletiva.”4 

A experiência da abertura das cenas que estavam ocorrendo no palco para a participação da 

platéia e ao mesmo tempo a grande contribuição que foi dada por estes para modificar os elementos 

cênicos é uma confirmação de que um sujeito ou um grupo nunca está sozinho quando sobe a um 

palco psicodramático. Perazzo(2010) afirma que um drama privado é na verdade um drama coletivo 

e sendo assim um sujeito (neste caso é o grupo) é representante dos diversos sujeitos e dos diversos 

outros grupos que ali estavam presentes e também daqueles grupos (família, por exemplo) que não 

estavam. Ou seja, o palco é espelho para a platéia uma vez que tal público que assiste se sente 

bastante tocado pelo que está acontecendo no palco e até com vontade de modificar aquilo que está 

sendo produzido. 

Compartilhamento / elaborações 

Os participantes trouxeram o que aconteceu e associaram os temas trabalhados, com as 

situações da própria vida. Um integrante fala sobre como o tema da solidão mexeu com ele e relatou 

a angústia que sentia com a palavra solidão, remetendo-o a tristeza e a depressão. Outro membro 

fala que a solidão o remete de outra forma, não à tristeza, mas a momentos necessários na vida para 

crescer. A solidão escolhida pode ser fértil. 

 Dessa forma, ao mesmo tempo que vai ocorrendo a exposição da experiência de vida de 

cada um, com aquilo que foi dramatizado, vai se dando, também, as trocas de experiências entre os 

sujeitos. As interferências reparadoras da plateia e das personagens dos vários grupos entre si, 

trouxeram a passagem da mera preocupação, para o cuidado. O cuidar entrou em cena nas 

diferentes dimensões do si mesmo e do outro, até à consideração de que precisamos nos apropriar 

das políticas públicas, dos serviços que estão disponíveis para o cidadão, para a cidadã e que muitas 

vezes desconhecemos, encerrando-nos em nossas angustias e solidão – vivendo o sofrimento social 

isoladamente. Cabe nos informar, compartilhar e criar alianças. “O nome do amor em política é 

solidariedade”, dizia Franco Montoro.... 

As palavras finais que ficaram, verbalizadas pela plateia: Reflexão, Aprendizagem, 

Participação, Empatia, Solidariedade, Cuidar, Esperança, Zelar pela polis, Outrar-se... Psicodrama é 

isso!!! 

A direção agradece o trabalho construído junto – uma co-criação – e os egos auxilares falam 

da experiência enriquecedora como pessoas e como psicodramatistas em formação. 
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A despedida se dá em um clima de acolhimento, finalizada pela nossa anfitriã, agradecendo a 

todos. 

      

       Marilia J. Marino 

       Camila D`Avila e Marcio Rocha 
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12.11.16 

 

PSICODRAMA PÚBLICO – Centro Cultural São Paulo 

Data: 12 de novembro de 2016 

Direção: Mariângela Wechsler 

Ego-auxiliar: Catarina Barbosa 

Aquecimento: 

Após alongamento corporal, fizemos uma orquestra de som do corpo, com subgrupos de 

sopro, percussão e vocal.  Depois mapeamos o grupo, por volta de 25 pessoas, de acordo 

com recortes identitários: quem sou eu? Sub-grupo dos que estavam vindo pela 1ª. vez ao 

Centro Cultural; sub-grupo dos que vinham esporadicamente e sub-grupo dos assíduos. A 

diretora pediu para que os dois últimos sub-grupos apresentassem o trabalho que fazemos 

no Centro Cultural sem palavras e múltiplas imagens, seguida de “coro grego” que as 

repetiam, foram apresentadas ao sub-grupo  dos novatos, o qual responde, também, com 

gestos. Daí, a diretora articulou o apresentado ao foco que Moreno deu aos trabalhos 

sociais. Já estávamos nos aquecendo... 

Após, dois círculos se formaram, onde as pessoas do círculo de dentro se posicionavam à 

frente da pessoa  do círculo de fora, para  continuarem se comunicando por meio do corpo, 

mostrando com gestos como estavam naquele momento. O círculo de fora girava trocando 

as duplas, de forma que todos pudessem se comunicar. 

A diretora pediu, para desfazerem os dois círculos e, num único grande círculo, realizamos o 

jogo “telefone sem fio”. Foram disparadas frases a partir de cenas vividas, observadas e lidas 

em qualquer mídia. A frase das cenas vividas começou e terminou sem modificação: 

“Perceber e entender”. A frase das cenas observadas começou: “É preciso estar atento e ser 

forte” e terminou: “A tartaruga precisa ter o casco forte”. A terceira frase foi rompida antes 

de chegar ao seu marco inicial e começou: “A democracia está corrompida”. Já no 

aquecimento se anunciava o que iríamos trabalhar como tema protagônico.... 

Subgrupos foram formados a partir de cenas vividas, observadas e lidas. Trocaram entre si e 

cada um montou sua manchete. 

Dramatização: 

Foram escolhidos representantes de cada subgrupo para anunciarem as manchetes. Antes 

do anúncio a diretora solicitou que colocassem no corpo e mostrassem com uma imagem e 

pediu ressonâncias da plateia - a plateia poderia entrar para interagir complementando: 
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1. Cenas lidas - Imagem em movimento, com as palavras: “descuido, culpa, 

irresponsabilidade e recaída. A manchete: “Erramos no passado, erramos no presente, 

continuamos dizendo a mesma coisa e seguimos preocupados com os 14 cm”. 

2. Cenas observadas - Imagem estática, com as palavras: “quero falar, não consigo, não sei 

que caminho seguir, o peso que o mundo coloca em nossas costas”. A manchete: “A 

evolução dos mudos, a quem pertence o futuro?” 

3. Cenas vividas - Imagem em movimento, com as falas: “Estou buscando. As pessoas saíram 

da cidade. Eu não tenho certeza se é isso que eu quero falar”. A manchete: “Eu não tenho 

certeza”. O representante do grupo rompeu o combinado com o grupo, como havia ocorrido 

no aquecimento. A diretora perguntou ao sub-grupo se eles gostariam de complementar e 

depois de um zum zum zum, validaram a manchete : Entre a incerteza e certeza... 

Houve empate entre as manchetes 1 e 3. A Diretora pediu para reescolherem, ganhou a 

manchete das Cenas Vividas – manchete 3. Entre a incerteza e certeza. 

Foi disparada a dramatização , a partir do tema escolhido e apresentaram-se ao palco “A 

tartaruga” e “A avenida da democracia, que começa no paraíso e termina na consolação”. A 

tartaruga solicitou conversar com os humanos e disse que não precisava de casco porque é 

levinha e moderninha. Um personagem dialogava com ela dizendo que o casco era 

importante, que tinha certeza que ele (casco) iria protegê-la. Da plateia entrou um gavião 

sem garras, que embora dissesse que comeria a  tartaruga sem casco, não amedrontava. 

Entrou um personagem jornalheiro que vendia o jornal gritando a estória da cena que estava 

ocorrendo...extra –exta.. 

A Diretora tira o Gavião de cena e em espelho pergunta para ele e ao grupo o que o gavião 

com/sem garras representa e, então surgem os personagens Ignorância/cegueira, seu 

acessório (como um casco), as certezas à priori, as violências.... 

Em seguida, entra o personagem Acolhimento para acolher a tartaruga que estava atrelada à 

Ignorância/Cegueira e com muita vontade de proteger, grudou nela com veemência, quase 

com violência. Em meio ao impasse sobre se ter certeza ou incerteza, nosso personagem 

protagônico, percebendo-se frágil, optou por ter casco novamente. Vários da plateia 

experimentaram este lugar, carregando o peso de se ter um casco. 

Ao final, nosso personagem percebeu-se prisioneiro do peso de seu próprio casco. 

Conseguiu retirá-lo das costas e disse que se sentia livre e aliviado pela constatação de não 

precisar ter certeza o tempo todo. 

A Diretora consulta o grupo sobre alguma música referente à incerteza e entoamos juntos 

um trecho da música Lenha de Zeca Baleiro: 

“Eu não sei dizer / O que quer dizer 
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O que vou dizer / Eu amo você 

Mas não sei o que / Isso quer dizer”. 

Antes de nos despedir do contexto dramático, a diretora pede para cada um falar algo, a 

partir do personagem que estavam vivendo... 

Já no contexto grupal houve o Compartilhamento: 

- Acabo de concretizar que vivo de memória, sozinha, carregando determinados valores. 

Quando não temos com quem dividir, torna-se muito pesado. 

- É a quinta vez que compareço e gosto muito. É sempre uma experiência nova, um 

laboratório riquíssimo. Uma flexibilização fazer o papel do outro, é bacana e gosto mesmo do 

lugar secreto, basta o que vivenciamos, não precisamos sair daqui e tomar um café juntos. 

- Sou arquiteto, atualmente estudo filosofia e trabalho com gente. É a minha primeira vez e 

foi uma das experiências mais ricas. Já li sobre Psicodrama e uma das coisas mais 

importantes é que se trabalha com o que emerge. É gostar do saber, que é algo que vai 

surgindo; o saber transformado de cada um se torna coletivo. A competência de uma energia 

grupal. Fiquei encantado! 

- Senti raiva e dó do casco. Para mim, dó é o pior sentimento que pode existir. 

- Não sei conviver com quem tem casco. 

- Saio diferente do que entrei. Produzimos algo muito importante por termos incertezas: a 

proteção e acolhimento, mas não esse casco. Não quero me submeter a alguém que me trata 

com casco. Saio cheia, construímos uma história que tivemos voz para falar o que não 

queremos. A necessidade de ter rede para falar sem casco. O grupo produziu acolhimento 

para a tensão. 

 

Em círculo, a Diretora fecha o trabalho, pedindo para cada um “pegar algo” deste caldo que 

foi coconstruído:  

 esperança, energia, incerteza, alegria, silêncio, fé, ansiedade, risco, liberdade, discórdia, 

apesar de, possibilidades, fragilidade, tartarugando, amanhã vai ser um outro dia, até breve, 

certeza que virá o amanhã, livre de cascos, renovação, entusiasmo. 

 

Considerações Finais: 

Enquanto o cenário social vem sendo atravessado por grandes incertezas, sobretudo dos 

rumos políticos que nosso país e mundo estão passando, no nosso cenário dramático pôde 



182 
 

aparecer as incertezas como possibilidade de sobrevivência, visto que os cascos rígidos são 

muito pesados e podem nos paralisar, transformando o acolhimento do casco em violência, 

a própria ignorância. Ter muitas certezas no nosso cenário social e político pode ser a 

própria cegueira . No entanto, o acolhimento é necessário para podermos pensar nossas 

incertezas e transformarmos nossa tensão em cocriação. Quem sobreviverá? Sabemos que 

precisamos de rede de sustentação para poder digerir os cascos pesados, nos 

corresponsabilizando pelas rupturas que propomos a cada momento, construindo sentidos 

para tal.  

Nesse nosso Jornal Vivo, cuja manchete foi entre a Incerteza e Certeza, do dia 12 de 

novembro de 2016, sábado anterior à data comemorativa da proclamação da república, 127 

anos depois de 15 de novembro de 1889, pudemos viver a tartaruga com seu casco, como 

personagem protagônico, nos contando do ritmo do tempo kairos, tempo subjetivo, que 

precisamos ter para lidarmos com as incertezas frente ao significado de uma Proclamação da 

República Brasileira, onde um levante político-militar ocorrido em 15 de novembro de 1889 

instaurou a forma republicana federativa presidencialista do governo no Brasil, derrubando 

a monarquia constitucional parlamentarista do Império do Brasil e, por conseguinte, pondo 

fim à soberania do imperador D. Pedro II.   Marechal Deodoro da Fonseca foi eleito presidente há  

127 anos atrás e  em 2016 foi corrompida nossa democracia....  Quantas incertezas...! Mas tentando 

ficar livres de cascos...somente com a certeza que virá o amanhã!  
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03.12.16 

 

PSICODRAMA PÚBLICO CCSP 

(Centro Cultural São Paulo) 

3/12/2016 

 

Direção: Maíra Lima de Medeiros 

Atriz espontânea: Andreia Freitas 

Total de participantes: 20  

 

 No início houve um contratempo com o horário, pois algumas pessoas foram 

avisadas pelo segurança do CCSP que o início do encontro seria às 15h ao invés 

das 14h. 

O público comentava sobre o espaço físico da “sala” que estava diferente, não 

tinham mais madeiras que cercavam o local destinado ao Psicodrama. Outros 

comentavam sobre o difícil acesso ao espaço. Assim, convidamos a observar o que 

mais chamava a atenção e foram percebidos materiais artísticos antigos, diziam que 

parecia um “depósito”, poeira, falta de copos para tomar a água do bebedouro. 

Disseram sentir falta de um “cantinho” acolhedor. “Um lugar desprotegido”. Ao 

mesmo tempo diziam que havia maior liberdade para gritar, fazer barulho, sem ter 

um público que passava e assistia as cenas da arquibancada (referiam-se a outras 

salas do CCSP onde já aconteceram atos socionômicos). 

A partir das percepções de cada um surgiu um debate acerca dos diversos 

olhares sobre aquele espaço. Durante alguns momentos a atriz espontânea fazia 

cenas-espelho do debate, trazendo a dimensão corporal e artística para aquecer o 

público para o teatro espontâneo. 

 Os temas foram: 

1º) Parto – um paralelo entre o nascimento e morte a partir do ambiente 

abandonado e ao mesmo tempo com cores, arte e criatividade ao redor; 

2º) Indignação com o abandono – sobre a falta de copos para beber água; 

3º) Quase afogamento – após inquietações em relação a “sobrevivência” do 

Psicodrama Público no CCSP (referindo-se ao primeiro semestre de 2016 em que a 

gestão do CCSP justificou que estava sem funcionários para acompanhar o 

Psicodrama Público); 
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4º) Uma semente que se torna árvore – a discussão sobre vida, morte e a 

sobrevivência. 

A semente foi regada e cresceu uma árvore. No entanto, ela foi cortada e 

morreu. Duas participantes da plateia assistiam uma pessoa que cortava e outra que 

tentava salvar a natureza. 

Surgiu um passarinho voando e, logo, ele foi atingido por uma pedra de 

estilingue que quebrou sua asa. Alguns queriam mata-lo, com o argumento de que 

ele já estava sofrendo. Outros buscavam protegê-lo e cuidavam alimentando-o com 

alpistes. 

 Durante a discussão cênica do que seria feito com o passarinho, surgiu o 

personagem Deus, anárquico, fumante, com todo o poder das respostas. E na 

sequência, o Diabo, com postura compreensiva, voz serena. Aparecia uma 

discussão entre o bem e o mal, as atitudes positivas ou negativas e o poder. 

Em seguida, apareceu o personagem de uma barata que buscava se 

relacionar. Rolava no chão, mexia nos pés das pessoas sentadas, mas muitos da 

plateia se esquivavam, enquanto outros pareciam intrigados. 

Uma mulher na plateia demonstrou desejo de ser barata e topou experienciar 

o personagem. Em seguida mais baratas surgiram, brincavam, conversavam entre si 

e formaram um partido de baratas, que ganharam poder e faziam discursos em 

horário político. Neste momento uma pessoa falou que se não enxergassem “a 

barata como barata” e deixassem ela andar pelo corpo até que fazia uma “cosquinha 

gostosa”. 

Na cena final o Diabo passava pelo processo seletivo para a vaga de barata e 

depois o personagem Deus morreu comido pelas baratas. 

 No compartilhar foi falado sobre a desconstrução de conceitos e imagens 

rumo a construção de novos olhares, tanto em relação as baratas, quanto aos 

personagens de Deus e do Diabo. A barata que estava sendo vista como asquerosa, 

fez amigas, se tornou ativista e afetou as pessoas positivamente. Também foi falado 

sobre a “vida de barata” que muitas vezes as pessoas tem. Um participante que 

chegou às 15h demonstrou seu incômodo com a falha na informação fornecida pelo 

CCSP, porém agradeceu a experiência e disse que estava morando em São Paulo 

há poucos dias e foi ao Psicodrama em busca de amigos (ou de baratas?). 

 Ficou claro que o ambiente caótico do espaço atual do Psicodrama Público 

provocou mal-estar, explicitado nas cenas do parto, na cena do pássaro, na da 
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árvore. As pessoas se sentiram como baratas e conseguiram transformar esse 

sentimento negativo em novas perspectivas. 

 Segue abaixo escritos de Cibely Zenari sobre a experiência de hoje: 
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10.12.16 

 

Psicodrama público CCSP 10/12/2016 
 
Relato de direção por Cibely Zenari 

Ego-auxiliar Tatiana Abdo 

 

A memória, essa "ilha de edição" como disse wally salomão, fará este registro. A memória de quem 

viveu de dentro a direção dessa sessão. O registro então é pessoal, fidedigno e falho, por natureza. A 

realidade, é sempre de quem a vive? De quem a vê? Segue um pouco do que pude ver, ouvir e sentir. 

  

Eu, Maíra e Tatiana colamos placas escritas à mão, por acharmos que é difícil encontrar esse novo 

caminho à sessão. Um convite ao porão. Esse é nosso lugar na instituição. 

Chegam aos poucos. Pessoas esparsas. Quem chega comenta sobre o espaço. Uma diz que não sabia 

se estava no caminho certo. Outro pergunta porque não é mais na Adoniran. Assunto que tem 

mobilizado quem dirige e quem participa da sessão. 

Segurança, RG, crachá, pulseira. Em algum momento um participante cometeu o ato falho de falar 

coleira quando queria dizer pulseira. Risos. Acho que está bem explicado. 

Sem formalidades, uns 10 ou 15 participantes, foram convidados ao aquecimento. Explorar o espaço 

como crianças, experimentar o corpo como criança. Todos brincaram. Olhar para as outras crianças e 

brincar. 

Uma turma jogou bola. Outra brincou de estátua. Uma criança teve uma mãe, que a advertia. Uma 

turma de crianças cresceu e virou adolescentes. Fofocavam e zombavam do garoto que se 

preocupava com a mãe. Ela o incentivava a ir com os amigos. Eles dançavam e riam. Algumas pessoas 

sentaram.  

Uma criança chorou pedindo um sapato e a mãe lhe deu tudo que queria. A garota fazia uma 

expressão de que não sabia por que a mãe fazia aquilo tudo.  

Surgiram velhinhos, aposentados, se sentavam em cadeiras uns aos lados dos outros. Queixavam-se 

de não terem o que fazer, de dor, da aposentadoria.  

Uma participante que estava machucada "entrou" na cena da plateia.  

Na plateia acontecia uma cena de dois participantes que não paravam de conversar. Me aproximei e 

disseram que falavam das novas regras da aposentadoria, pedi que entrassem na cena. Não se 

juntaram aos demais. Conversaram sobre mulheres e putas. 

Maíra entra na cena e comenta que os vê como mortos. Mas eles não ouvem.  

Peço para separar os vivos e mortos da cena, não o fazem. 

A pequena garota da cena do sapato cresceu e torna-se alguém esnobe, gabando-se de sua beleza e 

bens materiais. Uma velhinha pede ajuda para atravessar à essa moça, chamada Larissa, e ela se 

nega.  

Entra um médico na cena fazendo uma ligação para Larissa e avisa que sua mãe morreu. Ela se 

preocupa em escolher o caixão. Solicito que entre a mãe morta entre na cena. Velório. Tem 

cerimonialista e aguardam as choradeiras contratadas. 

Mãe diz que a filha não a cuidou. Um dos participantes entra em cena para ajudar a protagonista a 

chorar pela mãe. 

Chega o participante Valter e entra na cena abruptamente. Peço para que diga quem é na cena e não 

se identifica. Questiona porque o morto fala e está com olhos abertos. 
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Uma participante me cochicha para eu tomar cuidado com ele. 

Peço ao Valter para ficar no lugar do morto. Mas ele não se deita. Pede flores, vários participantes 

colocam tudo que pede, mas ele não entra no papel.  

Um outro participante bastante excitado faz uma cena de enamoramento com a personagem Larissa.  

Faço a tentativa de marcação de tempo passado e presente, porém, sem sucesso. 

O rapaz que faz o “namorado” sai pelo espaço e vai embora pelo corredor. Nesse momento a cena 

fica um pouco confusa e essa ação fica confundida para mim se no contexto grupal ou dramático. 

Tento perguntar, ainda ao personagem para onde ia, porém sem resposta.  

Esse participante volta e ele e Valter se estranham, claramente agora no contexto de grupo. Maíra 

chama minha atenção, interrompo a cena e pedimos que resolvessem tensão fora dali e de outa 

maneira. Se olham olho no olho bem próximos e se peitam. 

Valter vaga em cena e a ego-auxiliar mantem-se perto segurando uma sacola plástica com uma 

garrafa de água dentro. 

Todos se sentam e entra Sol em cena dizendo que dirigia um filme e queria o Pedrinho, um cavalo 

velho e manco e o pai de Pedrinho. 

Valter permanece “vagando” na cena sem aceitar nenhum personagem da personagem diretora. 

Pedrinho permanece em silêncio. Luiz Carlos faz o papel de um pai que faz sermão, sem sequer notar 

o filho. Agnaldo faz um cavalo velho que anda com ajuda da cadeira. 

Troca de papel. Luiz Carlos como Paulinho, faz uma fala rebelde e debochada e ameaça abaixar a 

calça. A diretora bastante agitada e caótica. 

Valter fica como sonoplasta, vai ao microfone e faz o barulho do cavalo. Incomoda um pouco. 

Vou até ele e peço o microfone. 

Peço voz ao pai. Se queixa da bagunça, pergunta quem dirige. Peço para ele dirigir a cena e lhe dou o 

microfone. Mantenho-me ao seu lado olhando no olho. 

Ele pede Larissa e a mãe, Paulinho e o pai. Ficam apenas os 4 atores. 

Peço que façam o que o diretor pede, em silêncio, em cena muda.  Em câmera lenta e com 

movimentos exagerados. Ele narra que o pai tem problemas com o Pedrinho e que a mãe também 

precisa conversar com a filha que pede o sapato. Conseguem no final conversar em tem um final 

feliz, com a música do filme Ghost, que Valter canta. 

Cena acaba. Compartilhar. A participante que fez a Larissa se emociona e diz que a personagem tem 

muito dela.  

Luiz Carlos fala de como foi importante fazer o pai e o filho e dos problemas que ele tem com o pai. 

Falamos sobre a tensão ocorrida entre os participantes. Valter fala que chega “metendo o louco”. 

Outros compartilham que ficam com medo e receio quando chega assim. Marco para Valter o que 

gera nos outros o meter o louco. 

Conversamos sobre o quanto podemos nos cuidar e nos acolher e quanto somos acolhidos fora dali e 

pelo CCSP. 

Daniel que entrou em conflito com Valter pede para falar e diz que fica muito irritado quando está na 

cena e alguém não diz que personagem é. Diz que assim não dá para jogar e por isso se irritou com 

Valter. Respondo marcando que às vezes é difícil mesmo alguém que entra na cena e não se 

identificar, que às vezes é importante o personagem se delinear para sabermos de que lugar ele fala. 

Porém como diretora não posso obrigar que façam isso, e como ficamos quando alguém não quer se 

enquadrar no personagem? Que podemos inclusive tomarmos o papel de quem se incomoda de não 

saber quem é o outro em cena. Não temos o compromisso com alguma técnica específica de teatro 

que só permite entrar em cena com personagem. Parece ter entendido. 
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Kyoshi fala que não gosta de cena solta e que fica muita coisa ao mesmo tempo e tem dificuldade de 

focar na cena. Fala que a cena não fica limpa. Gosta de saber antes o que vai encenar, por isso ficou 

dispersivo e conversando. 

Sol fala que não estamos ali pessoalmente e sim através de personagens e que então não precisamos 

“levar para o pessoal” o que acontece. Outros comentam que há alguém que se empresta ao 

personagem. 

Uma garota fala sobre como foi bom ver o “meter o louco”, pois também teve um louco na vida dela 

recentemente e que é muito difícil. 

O que fez Paulinho e depois o diretor vinha pela primeira vez. 

Fiz considerações sobre minhas questões como diretora na intervenção e fluência da cena.  

Talvez seja papel de todos cuidarmos da cena e nos cuidarmos e acolhermos no grupo que acontece 

todo sábado. 

Senti-me convocada a atuar como terapeuta do grupo no compartilhar. Fazendo marcações, 

esclarecimentos grupais e individuais. Abrindo para questões sobre o próprio funcionamento das 

sessões, o quanto nos cuidamos neste espaço e somos responsáveis por isso. 

Pedi ao final que nos levantássemos e fizéssemos algo ou falássemos para quem sentíamos 

necessidade, no contexto grupal. Alguns abraços, falas, risos e emoções.  

Fizemos o que precisava ser feito. Coubemos melhor em nós mesmos e no outro. O mundo se ajeita 

melhor. 
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2017 

 

18.02.17  

 

Relatório de sociodrama em ato realizado no Centro Cultural São Paulo em 18 

de Fevereiro de 2017 

 

Psicodramatista membro da coodenação: Mariângela Wechsler 

Unidade Funcional:  

Direção: Marcia Iorio 

Ego auxiliar: Áurea Ferreira 

 

O ato teve início às 14:15. A direção adiou para que os participantes 

pudessem chegar e não perderem o aquecimento. A cidade de SP 

realizava o Carnaval em diversas regiões e o trânsito estava bloqueado, o 

que gerou pequenos atrasos. 

 

Apresentação: 

A diretora fez um mapeamento breve da platéia, principalmente identificando 

quem lá estava pela primeira vez e quem já tinha participado. Muitas pessoas 

estavam lá pela primeira vez. Em seguida, traçou uma história suscinta dos 

psicodramas do CCSP e se apresentou, relatando sua experiência e formação 

em psicodrama e as direções prévias que havia realizado no CCSP. Em seguida 

Áurea Ferreira (ego auxiliar) se apresentou, também falando um pouco de sua 

experiência. 

Etapa de aquecimento 

A diretora explicou o tema disparador do ato, “explorando nossas máscaras”, o 

qual estava inspirado no conceito de papel de Moreno e Persona de Jung. Tema 
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que resultou da formação da diretora, tanto no psicodrama como na psicologia 

analítica junguiana. 

Foi explanada a idéia de que todos possuímos personas (máscaras) com as 

quais nos relacionamos com o mundo, com as pessoas. Cada um é portador de 

diversas máscaras, profissionais, pessoais, e delas nos apropriamos de acordo 

com o momento. 

Foi perguntado aos participantes quais máscaras identificavam em si mesmos. 

As respostas foram: amigo, mãe, professor, palhaço, músico, sabedoria, mulher 

forte... 

Em seguida a pergunta: escolha a máscara com a qual mais se identifica, a que 

mais utiliza, a mais familiar. 

Embuídos destas máscaras foram convidados a ocupar o espaço dramático. 

Caminharam de acordo com as características da máscara: cumprimentos, 

olhares, gestos foram trocados entre todos. 

Em seguida a consigna foi: escrever no papel o nome de sua máscara (havia 

uma mesa na lateral com papeis e caneta). Após escrever falar em voz alta sua 

máscara e colocar seu papel no centro do espaço dramático. 

Os participantes colocaram aos poucos suas máscaras (papéis) no centro e 

foram convidados a observar os papéis que compunham o grupo.  

A consigna seguinte foi: escolham uma máscara dentre estas que estão no 

centro do espaço e que vocês gostariam de experimentar. O convite é para 

deixarmos temporariamente as máscaras conhecidas e familiares e 

explorarmos uma outra. Pode ser uma que está aqui ou qualquer outra que 

preferir inventar. 

Os participantes escolheram as máscaras escritas nos papéis. Algumas pessoas 

preferiram criar outras mácaras que não estavam ali e novamente se sentaram. 

A apropriação das novas máscaras se deu da seguinte forma: 

 A diretora colocou uma cadeira virada de costas para a platéia. Cada 

participante era convidado, um de cada vez, a sentar na cadeira e com uma 

movimentação lenta levantar-se, virar-se para a platéia e mostrar 
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corporalmente e expressar verbalmente sua nova máscara (a máscara que 

havia escolhido experimentar).Vimos surgir então, agora corporificadas, as 

máscaras: viajante, unicórnio, cachorro, palhaço, arqueiro, ninguém... 

As máscaras se encontraram num caminhar pelo contexto dramático, 

novamente se cumprimentando, se reconhecendo... Novas consignas foram 

dadas: 

1) Como esta máscara caminha? 

2) Como ela acorda? 

3) Como come? 

4) Como espera? 

5) Como sente raiva? 

6) Como ama? 

Movimentações foram  realizadas a partir das consignas acima.  

 Etapa dramática 

Os participantes foram convidados a criar pequenas cenas espontâneas, nas 

quais uma pessoa iniciava alguma gestualidade e outra entrava e 

complementava. Até que 3 pessoas estivessem em cena.Tivemos cinco 

pequenas cenas nesta criação. As cenas expressavam pequenos diálogos, 

curtos e com o objetivo de aumentar a expressividade a consigna seguinte foi 

de não haver diálogos, apenas movimentação. .As cenas foram fluídas, sem 

intervenção da diretora que apenas encerrava a cena quando percebia um 

esvaziamento. 

No segundo momento da etapa dramática a diretora solicitou que os 

participantes escolhessem uma pessoa (máscara) ou pessoas (máscaras) com 

as quais pudessem construir cenas. Mas pediu que essa escolha se desse não 

por afinidade ou semelhança mas sim por dessemelhança, ou seja, uma máscar 

que não gerasse grande empatia. Esse seria o critério de escolha. 

Sete grupos foram formados e os participantes tiveram alguns minutos para 

combinar a criação das cenas. 

Cada grupo se apresentou numa sequência espontânea e ao final de cada cena 

a diretora pedia reverberações da platéia, que por vezes se tornava um título 

da cena. Embora as cenas tivessem uma combinação prévia, o desenrolar era 
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espontâneo e a diretora, algumas vezes, interveio pedindo que a cena fosse 

concluída sem falas, apenas com gestualidade. Isso se deu quando a cena se 

esvaziava e os membros não conseguiam concluir. 

O terceiro e último momento da etapa dramática se deu com a “despedida” 

das máscaras de cada um e a retomada da máscara familiar, inicial, que estava 

no papel. A cadeira foi novamente colocada em cena e, individualmente era 

ocupada por um participante. Sentado ele dizia: me despeço da máscara 

(diversa) para vestir a máscara (familiar). Mas junto com a despedida ele 

deixava uma mensagem para a máscara familiar, mensagem que viesse 

embuída da experiência vivida na exploração da outra máscara. 

Compartilhar 

Todos sentados, agora como platéia.  

O compartilhar foi breve pois o tempo estava quase no fim mas aqueles que 

quiseram tiveram a oportunidade de se expressar, principalmente no que se 

referia ao clima emocional, como estavam se sentindo após a vivência. O 

sentimento comum foi de bem estar enfatizado pela experiência rica de terem 

dramatizado conjuntamente máscaras diversas, pouco comuns que abriam a 

possibilidade do novo. Essa sensação de renovação permeou os discursos que 

também reforçaram o desejo de continuação dessa experiência para além do 

ato. 
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25.02.17 

 

PSICODRAMA PÚBLICO 

Data: 25 de fevereiro de 2017 

Direção: Rosane Rodrigues 

Egos auxiliares: Catarina Barbosa e Andréia Suplicy 

Número de participantes: cerca de 25 pessoas 

 

Aquecimento: 

Após apresentações, mapeamento e aquecimento corporal, o grupo foi convidado a pensar em um 

personagem diferente de si ,com algum sofrimento emocional. Enquanto caminhavam, deveriam 

incorporar esse personagem, comportando-se como tal. 

Formou-se um grande círculo, onde cada participante demonstrou o seu personagem. Dentre tantos, 

havia a morte se sentindo rejeitada por parte dos humanos; um assassino profissional frio e sem 

arrependimento pelos seus atos; um homem morrendo sufocado pela fumaça do cigarro, mas que 

não pretendia deixar o vício; outro que lhe restava apenas um dia de vida, perguntando, ao final, se 

alguém sabia o que ele ia fazer. 

Num desfile rico em talentos nas representações e conteúdo, foi eleito o personagem que tinha 

apenas um dia de vida. Porém, antes foi preciso desempatar com a morte e o assassino profissional. 

A diretora questionou o motivo de ele ter apenas um dia de vida, tendo esclarecido que era por 

questão de doença. O rapaz que propôs o personagem disse que tinha a mãe em estado terminal e 

essa era sua inspiração. 

Em dois subgrupos, foi proposto ao primeiro fazer um embrião de cena, procurando solucionar a 

questão do personagem protagonista de como passar seus últimos dias (a diretora ampliou para mais 

dias). Ao segundo também um embrião de cena que deveria colocar o personagem protagonista num 

contexto saudável em que pudesse ele mesmo resolver sua questão. 

Dramatização: 

Cena 1: Um paciente em estado terminal com seu gato ao lado da cama. Este teve duas filhas e um 

filho, mas recebeu apenas a visita das duas filhas, comportando-se distante e calado. Entraram no 

quarto a médica e a psicóloga do hospital. Essa última chegou perguntando como ele se sentia ao 

que respondeu que estava feliz, mas depois afirmou sua tristeza. A personagem da profissional ao 

fazer um solilóquio teve um insight dramático sobre sua pergunta inadequada. Recebeu a visita de 

um amigo da família e do advogado que veio providenciar a partilha dos bens e a guarda do gato. O 

paciente respondeu que o gato o acompanharia quando partir. O advogado saiu dizendo que o gato 

tinha a cara da morte. O ego-auxiliar entrou como gato e disse que ele era o único contato afetivo do 

paciente. 



194 
 

Cena 2: Fugindo à proposta inicial, o grupo colocou o personagem como um assassino profissional. 

Este, também em estado terminal, só queria os prazeres da vida, fumando sem parar no leito do 

hospital e reivindicando, como último desejo, a visita de uma prostituta. Foi visitado por vários 

personagens de seu mundo interno, tais como sua consciência listando as várias vítimas, entre elas 

uma freira. Nesse momento entrou o ego-auxiliar como um fantasma da freira, pedindo a ele 

arrependimento; e ele respondeu que a única coisa de que se arrependia era não ter feito sexo com 

ela. Durante esse diálogo, entrou outro ego-auxiliar como enfermeira, exclamando que ele estava 

falando sozinho novamente; mediu sua pressão arterial e, ao tentar tirar-lhe o cigarro, ele perguntou 

se ela queria morrer. Ela comentou que sua pressão estava boa, mas iria pedir ao médico um 

remédio para que ele se acalmasse, porque falando alto daquele jeito, atrapalhava os outros 

pacientes. Um ego-auxiliar espontâneo (um rapaz que ia pela primeira vez) entrou como prostituta e 

ele faleceu após consumar o ato sexual, que foi simbólico e retratado de maneira muito leve e 

alegre. 

Compartilhamento: 

A diretora questionou como os atores se sentiram ao vivenciar os personagens em estado terminal. 

O ator da primeira cena, que se inspirou em sua própria mãe, disse que havia se dado conta do 

quanto não sabemos lidar com a morte. O ator da segunda cena respondeu que estava satisfeito. 

Uma garota mencionou a emoção de se sentir viva após relembrar um conflito com o pai e se 

emocionou; outro destacou tinha uma religião como enfrentamento da morte; elogiou-se a 

qualidade dos talentos do grupo; aquele que no aquecimento trouxe o personagem sufocado pelo 

cigarro, compartilhou que era o seu pai e que acabara de se lembrar que ele faleceu justamente no 

carnaval (outro insight); comentaram que essa história de carnaval foi uma experiência nova. E que o 

incrível era falar sobre morte quando os bloquinhos desfilavam e a morte trazer a vida.  

A diretora observou que o ponto em comum das duas cenas foi o vazio de se tocar. Os dois 

personagens usufruíram do contato; na primeira, o contato com o gato e na segunda cena o contato 

do sexo. 

Relato de Catarina Barbosa. 
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11.03.17 

 

Relatório do Sociopsicodrama em ato realizado no Centro Cultural São Paulo 

Sociopsicodrama no CCSP – Mulheres em Cartaz 

Centro Cultural São Paulo. Rua Vergueiro, 1000 

Data: 11/03/2017 

Psicodramatista anfitriã: Valéria Barcellos 

Unidade Funcional: 

Direção: Martha Lemos 

Ego auxiliar: Fabiana Ferraresso 

Participantes: 57 pessoas 

Sociopsicodrama temático - na semana Internacional do Direito das Mulheres, venha vivenciar e 

refletir avanços, desafios e retrocessos. 

Apresentação e boas vindas Apresentação da unidade funcional – Boas vindas e apresentação de 

Martha e Fabiana por anfitriã. 

Diretora faz os agradecimentos por estar no Psicodrama Público no CCSP, uma conquista do 

movimento psicodramático. Local que se configura pela conquista de espaço público de convivência e 

pesquisa. Mapeamento de quem está pela primeira vez no psicodrama. Frases e/ou palavras de boas 

vindas de quem já é participante. Participante diz que o bacana do Psicodrama é que nunca se sabe 

como será o final. O improviso e a espontaneidade estão sempre presentes. O grupo decide o final. 

Outra participante convida: Se joga. 
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Diretora contextualiza a proposta a partir da pergunta de quem sabe dizer o que aconteceu na semana 

de importante. Um participante que está pela primeira vez diz que foi o Dia Internacional da Mulher. 

Etapas de aquecimento 

Aquecimento 1: frases do livro: Sejamos todos feministas – Chimamanda Ngozi Adiche 

Direção e ego auxiliar dizem que as frases serão lidas pela plateia para a preparação para o tema. 

Direção diz que o sociopsicodrama pode ser realizado em diversas modalidades e que o sociodrama 

temático foi a opção da unidade funcional para o momento. Em seguida, a direção pergunta quem sabe 

dizer o porquê das comemorações e mobilizações? O Dia da Mulher é associado continuamente à 

história de uma greve, que ocorreu em Nova Iorque, em 1857, na qual 129 operárias morreram depois 

dos patrões terem incendiado a fábrica ocupada. Entretanto, esse marco é controverso. Diretora aponta 

que essa é uma das histórias que compreende a temática. Mas que existem várias ações, mobilizações 

desde o início do século XX que levaram a conquista de direitos sociais por parte das mulheres. 

Convida a leitura das frases para uma aproximação com a proposta. 

Algumas frases são lidas, destaque para: "Se repetimos uma coisa várias vezes, ela se torna normal. 

Se vemos uma coisa com frequência, ela se torna normal." "A pessoa mais qualificada para liderar 

não é a pessoa fisicamente mais forte. É a mais inteligente, a mais culta, a mais criativa, a mais 

inovadora. E não existem hormônios para esses atributos." "E se criássemos nossas crianças 

ressaltando seus talentos, e não seu gênero? E se focássemos em seus interesses, sem considerar 

gênero?" "A cultura não faz as pessoas. As pessoas fazem a cultura. Se uma humanidade inteira de 

mulheres não faz parte da cultura, então temos que mudar nossa cultura." 

Aquecimento 2: Deixem que elas mesmas falem... 

A diretora convida as mulheres a ocuparem o espaço dramático num primeiro momento, o restante da 

plateia fica em observação. A consigna foi para que cada uma refletisse sobre a característica principal 

que a define como mulher, mesmo sabendo que são muitas, a direção solicitou que destacassem apenas 

uma. As mulheres começaram a andar pelo espaço dramático, olhando-se, percebendo-se, 

cumprimentando-se pelo olhar sem falar nada. Após escolheram um lugar no palco. Sem verbalizar 

expressaram em um gesto corporal essa característica escolhida. O restante do grupo é convidado a 

ocupar o espaço pensando em como percebem as mulheres. Como atores espontâneos foram 

compondo os gestos observados. Na sequência, as mulheres verbalizaram a característica gestual. 

Muitas palavras surgiram: luta, resistência, empoderamento, força, medo, descoberta, perseguição, 

socorro, etc. Direção perguntou ao grupo: como é estar em cena na Semana de Luta pelos Direitos das 

Mulheres? 
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Direção destaca três gestos/movimentos que chamaram a atenção: 1. Mulher com o braço estendido ao 

alto e punho fechado (resistência, luta, empoderamento), o grupo é convidado a seguir o gesto, 

experimentar o movimento como em coro. 2. Outro movimento - mulher que se desloca rapidamente 

pelo espaço, desconfiada, com receio (medo, insegurança, perseguição). Novamente o grupo 

acompanha o movimento. 3. Mulher que eleva as mãos aos céus, como que a buscar algo (observação 

do que está construído, contemplação, estar satisfeita pelo que vê). Grupo experimenta. Diretora 

pergunta a todos se algum outro movimento trouxe referência ou chamou a atenção. Um gesto de 

punhos fechados e braços para baixo (tensão, controle, força, relutância, energia concentrada). O 

grupo é convidado a experimentar também esse movimento. Após, direção propõe a formação de três 

grupos a partir dos gestos e movimentos criados. Em um dos grupos ficam as duas mulheres - dos 

punhos fechados e a que observava os céus. 

Nessa etapa os participantes de cada grupo apresentam uns aos outros suas percepções. Conversam 

sobre a temática: Mulheres em Cena com as diretrizes de conquistas, desafios e retrocessos nos 

direitos das mulheres. Reúnem-se e decidem uma cena. Os grupos se constituíram de, 

aproximadamente, 10 a 15 pessoas em cada um. 

Etapa sociodramática: Mulheres em Cena 

Cena 1 – Assédio Mulheres assediam um homem que, encurralado, levanta um cartaz de Socorro. Ao 

final da cena, a direção solicitou que congelassem. Quando perguntou ao homem como se sentiu ele 

disse que achou estranho e engraçado, mas que ficou encurralado. Isso causou muito incômodo, mas 

ele disse que mesmo numa situação de assédio, as mulheres são bem menos agressivas que os homens. 

Cena 2 - Não cena. O grupo se dividiu entre homens e mulheres para pensar uma cena, mas não 

conseguiram chegar a uma conclusão, um consenso. A cena foi um grande aglomerado com um núcleo 

de três homens que não se deixavam alcançar pelas outras pessoas (em sua maioria mulheres) e estas 

reivindicavam que a cena tinha de ter sido construída, mas não chegaram a um acordo. Divergências. 

A cena foi refeita com resolução vinda da plateia de forma não verbal – uma cadeira é escolhida e 

colocada em cena dessa vez, mulheres abriam as pernas e eram desaprovadas. Quando uma 

participante entra e se senta de uma forma totalmente diferente, a plateia reage positivamente. Depois, 

um ator espontâneo retira a cadeira de cena. Acaba assim e com muitos aplausos da plateia. O grupo 

percebe-se satisfeito com o desfecho. 

Cena 3 – Micro cenas – todas com papeis invertidos – os homens interpretaram mulheres e vice-versa. 

Inversão de papeis – técnica utilizada pelo grupo a. Escola - meninos e meninas cada grupo de um 

lado. Meninos jogaram bola e meninas tinham de brincar de “coisas de menina” – aquelas que a 

sociedade impõe. b. Família - menino podia sair e menina não. Briga familiar. 
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c. Assédio sexual - homem perseguindo mulher. Mulher reage com violência. No momento de 

partilha, o homem que fazia papel da mulher em cena depois disse que é da cultura de paz, mas não 

conseguiu reagir de outra maneira que não fosse com violência e truculência. d. Avó e netos (um 

casal) - Avó diz aos netos que o mundo mudou e as regras eram outras quando ela era jovem, para os 

netos serem e fazerem o que quisessem, aproveitarem oportunidades. 

Partilha e Processamento 

O compartilhar se iniciou às 16 horas, aqueles que quiseram tiveram a oportunidade de se expressar, 

principalmente no que se referia ao clima emocional, como estavam se sentindo após a vivência. 

Muitas palavras emergiram, num exercício de síntese desse processo: 

Alívio grande Socorro e Cura Desconstrução Importância da troca de papéis Garantia do Lugar de Voz 

Escuta amplificada Direitos iguais Olhar para os privilégios Perceber o quanto é difícil para mulheres 

o medo que vivem. Angústia “Primeira vez que me sinto tão à vontade para me expressar.” – homem 

adulto Sei que as mulheres vão me chamar de machista... O machismo existe nas mulheres. Elas criam 

os filhos assim. Existe o machismo inverso.” – homem adulto É necessário se abrir para desconstruir 

conceitos e preconceitos. “Não consigo falar em público, mas preciso... todos os dias sou assediada e 

desrespeitada. A luta do feminismo é por direitos iguais. Para mudar o que está posto.” – jovem 

mulher As cenas foram muito focadas no machismo e no ponto de vista das mulheres que veem nos 

homens o inimigo. Empatia e respeito. “A mulher do Trump é quem manda nele.” – ator espontâneo. 

O sentimento comum foi de bem estar, apesar da problemática envolvida no tema. Algumas pessoas 

estavam bastante emocionadas e refletiam sobre tudo que envolve a luta de resistência das mulheres 

até os dias atuais. A experiência de terem dramatizado conjuntamente foi enriquecida pela percepção 

de mulheres e homens que, em seu dia a dia, não tem o espaço para partilhar, conversar e repensar 

padrões impostos e socialmente aceitos, que acabam por negar a existência e necessidade de direitos 

de igualdade entre mulheres e homens na sociedade. O diálogo e a ação refletida abriam a 

possibilidade do novo. Essa sensação de incômodo e revisão de padrões permeou os discursos que 

também reforçaram o quanto o sociopsicodrama vale para quebrar paradigmas e aproximar as pessoas. 
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03.06.17 

 

 

Evento: Psicodrama Público Centro Cultural  

Modalidade: Teatro de Reprise  

Tema: Entramos pelo cano  

Data: 03.06.2017 Horário: 14:00 as 16:30 

Local: Centro Cultural São Paulo  

Número estimado de pessoas: 50 

Público: Frequentadores do Centro Cultural São Paulo 

Direção: Rosane Rodrigues  

Elenco: Eduardo Coutinho, Andrea Suplicy, Janaina Barea, Mairtom Bezerra, Edir Evaristo, 

Patrícia Franco, Marco Tulio Garcia. 

Músicos: Alexandre Aguiar 

Anotador: Flávia Prado 

Aquecimento: As pessoas ao chegarem entravam para atividade passando por um “cano” 

cênico feito com grandes bambolês e EVA. Depois cano sai de cena para voltar durante 

aquecimento corporal. 

Andar e fazer um movimento para o grupo repetir.  

O cano volta, as pessoas entram pelo cano e, na saída, o participante mostra numa expressão, 

com o corpo, como estava se sentindo ao chegar. 

Os participantes, em roda davam a sua mão direita na esquerda do outro ao lado e mão 

esquerda na mão direita do outro lado. Depois, repetir pulando uma pessoa (o que fez todos se 

aproximarem). De mãos dadas surgem alguns comandos, como mexer o corpo, sambar, etc.  

Em roda, dedão da mão direita para cima, vira 45º.para a esquerda e encaixa na mão do 

participante do lado. Com isso, a roda fica mais apertada e, com a mão livre, mandar energia 

para o trabalho, para dentro de um cano que se forma com as mãos.  

 

Emoções das esculturas fluidas: calor humano - acolhimento, eu não estou só – sou igual a 

todos, paz – tranquilidade, felicidade muito grande – todos interagindo.  

Emoções a partir do cano: Medo de não pertence ao grupo, vitória por vencer o desafio, 

Vergonha por estar passando pelo cano, o que os outros vão pensar.   

  

Fantasia dirigida: Cenas de quando entramos pelo cano na vida. Ou outras que surgirem. Grupo 

estava muito aquecido. 
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Cena 1 – Venceu a perseverança. Narradora de cerca de 80 anos conta que quando 

adolescente quis muito entrar num emprego na light e que foi rejeitada por ser deficiente (um dos 

braços atrofiado). Conta toda a saga de enviar carta e fazer muita força diante da discriminação e 

rejeição. Mas conseguiu e isso foi muito importante para sua vida. 

Músicas – Maria Maria, É preciso saber viver, Ovelha Negra 

Montagem – Grupo todo de um lado ia virando de costas quando a atriz que fazia a narradora se 

aproximava. Ela escreve uma carta simbólica (tecido) e atira para por cima dos atores de costas 

para ela e um ator fazendo o chefe, que está atrás do grupo, pega e não sabe o que fazer. Ela 

volta e o grupo se desloca para frente do palco protegendo o chefe. Até que ela consegue entrar 

e o chefe traz a narradora real e coloca o tecido/carta em volta das duas(real e atriz) e diz que ela 

está aceita no emprego. A narradora anda por uma fileira formada pelos atores, que aplaudiram 

como ela contou que aconteceu. 

Cena 2 – Raiva por ser adotada para trabalhar como empregada doméstica  

Músicas – O cio da terra – Romaria  

Montagem – A narradora brinca feliz com as amigas. No fundo do palco, atrás de um tule preto 

esticado entre duas silhuetas de madeira, acontece o encontro do padre/diretor com os pais que 

irão adotar, com um aperto de mão (negócio). Eles vêm e tiram a narradora da brincadeira 

(amigas saem) e apenas dão ordem para trabalhar, limpar etc. Até que (aos 18 anos) ela se 

liberta e começa a gritar que está com raiva, muita raiva (várias vezes) e vai para o fundo, bate 

para o fundo e bate com a mão no fundo. A raiva permanece na protagonista, até que ela sai de 

cena e a diretora questiona a narradora se ela se sente contemplada pela cena, ela relata que 

ainda está com raiva, mas que os pais já morreram. A diretora diz que no Psicodrama podemos 

trazer para a cena pessoas que já faleceram e pergunta para a narradora se ela quer trazer os 

pais para conversar, ela diz que não e que tinha acabado de conquistar o diploma de segundo 

grau. O grupo volta para a cena e trás para a narradora uma cena de conquista do diploma.  

Cena 3 – Pai dá dinheiro para filho, pai apanha do filho.  

Músicas – Bichos escrotos flores naquela mesa  

Montagem – Os 3 filhos são acolhidos pelo pai ajoelhados (criança). Cada um vai para um lado e 

o filho agressivo fica pedindo coisas para o pai, que dá tudo (vários tecidos). O filho/narrador vê 

tudo contrariado. Ele se aproxima do pai e pergunta “porque?”. Há uma disputa entre os filhos e o 

pai fica no meio. Termina com o filho implorando uma resposta ao “porque?”. (não era para ter 

esta disputa direta e faltou mostrar o lado perdulário do filho agressivo). 

Compartilhamento – muito emocionante com as pessoas contando quanto foram afetadas. 

Depoimento de que antes do psicodrama era cego, surdo e analfabeto. Outro contando como a 

narradora deficiente servia de exemplo para sua vida. Enfim muito significativo para as pessoas. 

Grupo pediu para terminar com música. E assim foi. 
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24.06.17 

 
Relato e Reflexão do Ato Socionômico no Centro Cultural, dia 24/06/2017 
 

 

Os personagens contadores de estórias que atravessam a cultura como 
aquecimento: a magia que contagia o método sociopsicodramático e articula 

Ser e Ação  
Mariângela Pinto da Fonseca Wechsler 

 
 
Dia 24 de junho, dirigi no Centro Cultural, com os Egos- Auxiliares Catarina Barbosa 

(Psicodramatista DPSedes), Débora Mello (Didata-Supervisora SOPSP) e Mariana Couri ( 

Formanda Psicodramatista DPSedes) e foi um Encontro mágico. 

 

Obrigado pelo belo acompanhamento do Diretor e do grupo. 

 

Trabalhamos com um grupo de 40 pessoas e depois de um intenso aquecimento onde 

contamos estórias sobre o solstício de inverno no hemisfério sul, sobre o nascimento de São 

João Batista, sobre as festas juninas que trazem o sincretismo entre as celebrações cristãs e 

pagãs, com singularidades regionais, e sobre Brasília, sede do Poder Político, onde os rojões 

celebram o disruptivo institucional e a corrupção anunciada (levamos a bandeira brasileira), 

tivemos 4 cenas representantes grupais 

 

1) Que dor... 

2) O batismo do Otário 

3) vem...nem morta (antítese) 

4) Caridade 

 

Trabalhamos a cena protagônica - Que dor...- e vivemos um Sociopsicodrama, a partir da 

pesquisa do mundo privado do protagonista, desenhando o personagem protagônico (papel 

de filho raivoso, cobrador, culpado, impotente na relação com uma mãe que 

complementava o conflito e um pai ausente) e ao objetivar seu drama, desdobramos para o 

grupo, permitindo a subjetivação. Terminamos no “arraial de Pindamonhangaba”, dançando 
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quadrilha junto ao personagem protagônico e a sua mãe, passando por trenzinhos mágicos 

ao som de várias músicas. 

 

Um momento marcante e dissonante, durante a dramatização nos fez parar para escutar a 

polifonia, uma das vozes da plateia que aclamava raivosamente, como um duplo do Pitty Bull 

em cena...o diretor pediu que entrasse como um personagem, ou que engrossasse o Pitty 

Bull, mas não foi escutado. O personagem Pitty Bull estava solto..Ficou até o final da 

produção do contexto dramático, mas no compartilhar se retirou. Triste, pois, de alguma 

forma, este Acontecimento replicou a dificuldade de se implicar na produção coletiva, quer 

pelo viés da direção daquele sociopsicodrama, quer pelo esvaziamento da legalidade e 

legitimidade que atravessa nosso contexto social marcado pelo vértice ético e político.  

 

Conseguimos criar, coletivamente, cenas de linhas de fuga para não repetição do conflito e 

os personagens da potência, da vontade e da amorosidade puderam aparecer, dando um 

tom para novas possibilidades de organização quer intrapsíquica, quer relacional. 

 

Algumas das últimas palavras ao sairmos do contexto dramático: renovando nossas 

possibilidades, reconciliação, movimento, evolução, perdão, cumplicidade, amor ativo, 

felicidade... 

Compartilhares: o filho que se deu conta do quanto havia se distanciado de seus pais 

adotivos; a filha que se surpreendeu ao dar voz ao sentimento de ódio ainda vivo pelo pai já 

falecido; o filho de uma mãe depressiva que, após muito se culpar, se prioriza e, assim, 

consegue ajudá-la a fazer o mesmo; a importância de se respeitar o próprio limite para 

conseguir respeitar o do outro; toda transformação começa em mim!... 

“Foi um prazer fazer parte de trabalho tão intenso e mágico”, compartilha a Catarina, um 

dos Egos-auxiliares. 

 

Reflexões a partir da prática: 

__._,_.___ 

Inspirada pela experiência, darei visibilidade a dois vértices de reflexão: o primeiro relativo a 

importância do aquecimento para produzir um “clima mágico”,“ um sonho”  durante o 
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processo de produção, quer no contexto grupal, quer no dramático, a própria utopia 

moreniana; daí me surge o poema: 

“Um sonho que se sonha sozinho é só um sonho, um sonho que se sonha junto é realidade” 

O segundo vértice, relativo às nossas próprias avaliações dos trabalhos realizados, uma linha 

de fuga para sairmos do lugar de situar os trabalhos no Centro Cultural como um produto a 

ser consumido, visto que a lógica do consumo requer um expectador, mas sobretudo,  

referendar o o quê  do primeiro vértice – o clima mágico, o sonho  produzido no contexto 

grupal – como os ingredientes fundamentais para que o método vivenciado possa ser 

considerado um  contradispositivo, lugar  de reterritorialização, de lugares  próprios e 

singulares de criação e cocriações. 

 

Para nos adentrarmos à primeira reflexão, penso ser importante o Diretor estar atento às 

festividades culturais e acontecimentos políticos que atravessam o momento do Ato 

Socionômico. Poder traduzir, de forma criativa, no contexto grupal, aquece o grupo ao 

pertencimento, pois cria um caldo cultural; desperta sua crítica/resistência ao instituído, 

incentivando movimentos instituintes; facilita à conexão com momentos já vivenciados 

imaginados, ou em suspensão. No nosso trabalho os personagens contadores de estórias 

cumpriram esta função. 

 

Foi dessa forma, no entanto intuitiva, que a Diretora facilitou e dirigiu o Ato Socionômico. 

Aqui, ao refletirmos, estamos tecendo palavras e sentidos. Pensamos que as estórias 

contadas na etapa de Aquecimento, encarnando “personagens contadores de estórias 

medievais e atuais”, facilitaram a tele-espontaneidade , (perspectiva relacional e individual, 

ao mesmo tempo) substrato das ações criativas, da cocriação. 

 

Sabemos que o momento criativo requer um caldeirão de conteúdos imaginários e o que 

seria a cultura senão um amontoado de conteúdos simbólicos que pedem repetição e 

recriação e para poder ser repetido e/ou recriado é necessário um Locus e uma Fonte: o 

Locus é o Espaço Público no Centro Cultural, a Fonte, os ingredientes vivenciados nas etapas 

do método, a partir da magia, do lúdico, dos sonhos, do jogo com seu ritual, fonte de 

conteúdos imaginários.  
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Transitar entre o imaginário e o simbólico, a partir de um sofrimento vivido no real, é o que 

permite as possíveis ressignificações. No entanto, para tal é necessário que o sujeito possa 

resgatar sua potência, uma rearticulação entre Ser e Ação. 

 

A separação entre Ser e Ação, consequência do encontro entre as Substâncias e os 

dispositivos (Agamben, 2009) podem ser pensadas e quiçá reformuladas por intermédio de 

um Locus  que permita a restituição do poder que articula Ser e Ação. A profanação cumpre 

esta função, veiculando a magia, o sonho, o lúdico, o jogo. (Wechsler, 2014) 

Acreditamos que a vivência deste Sociopsicodrama, conceituado, aqui por um 

contradispositivo, com as etapas do método que imprimiu o tom mágico pelos contadores 

de estórias, possibilitou a articulação entre Ser e Ação, ontologia e praxis de todos do grupo, 

facilitando a ressignificação do personagem protagônico, abrindo espaços para novas 

territorializações e, sobretudo, trazendo a corresponsabilidade de todos os agentes 

presentes. 

Aí se encontram o primeiro e o segundo vértice de reflexão.  

O aquecimento trazendo magia, ludicidade, sonho fecudam o método e ele se torna um 

contradispositivo: lócus nascendi da criação singular, perseguindo ou não o status nascendi 

do conflito e sua matrix, ao mesmo tempo lócus nascendi das cocriações em status nascendi 

: movimento imanente, processo imanente de construção coletiva de conhecimento.  

 

Referências Bibliográficas: 

MASCARENHAS , PEDRO 

MORENO, J.L 

WECHSLER, M.P.da F.e MONTEIRO, R.F.. 
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08.07.17 

 

Psicodrama no CCSP – 08/07/2017 

Diretora: Terezinha Tomé Baptista 

Participantes: cerca de 35 pessoas, que foram chegando em momentos diversos do encontro. Vários 

“estreantes”: no inicio dos trabalhos, quando cerca de 20 pessoas já estavam, a metade era de 

pessoas que estavam pela 1ª.vez. 

Alguns exercícios para aquecimento e integração iniciais e entre eles sugestão de que as pessoas 

caminhassem pelo espaço físico, para conhecê-lo e explorá-lo. 

Na sequencia, 3 pessoas quiseram contar a imagem que lhes tinha ocorrido a partir desse momento 

inicial de aquecimento. Parece que a exploração do ambiente físico foi mobilizante para lembrança 

ou construção dessas imagens: 1- uma pessoa que tem um compromisso numa cidade do exterior, 

mas para chegar até o mesmo passa por um caminho em forma de labirinto, onde vai tranquila 

conhecendo pessoas e lugares, até chegar onde almejava.  (LABIRINTO) 

2- um tipo de seita que valoriza a idéia de que há coisas que têm que ficar escondidas (SEITA X 

COISAS A ESCONDER) 

3- confinamento: lugar de onde uma pessoa não consegue sair. (CONFINAMENTO) 

Os participantes escolheram qual cena mais lhes tocava e esses subgrupos trabalharam juntos para 

compartilharem impressões e criarem uma forma dramática de se representar. 

A cena 1 (LABIRINTO): um  personagem se “atirando” para novas experiências a partir do ponto de 

chegada, depois de percorrer caminho longo mas de bom aproveitamento (conhecendo pessoas e 

lugares novos). 

Cena 2 (SEITA x COISAS A ESCONDER):  os personagens jogavam “coisas “ dentro de uma caixa que na 

sequencia foi descartada....na ampliação com participação da plateia, quem quis pode jogar dentro 

dessa caixa as “coisas” das quais queria se desfazer. Algumas: mt trabalho; culpa; arrependimento; 

medos....e alguns  questionando sobre ser definitivo esse “jogar dentro da caixa”.....será que não 

seria o caso de “enfrentar o que é difícil, ao invés de se desfazer ou esconder?”. 

Cena 3 (CONFINAMENTO):  vários personagens confinados em: pressa (sem se saber mt porque nem 

para que); apego ao celular; prazo estreito para entregar trabalho; mt trabalho e espera de férias;  

prisão mental..... muita reclamação e pouco movimento para sair dessas situações...alguns saiam e 

em pouco tempo voltavam ao confinamento.......e plateia questionando se esse confinamento não 

seria uma “produção da própria pessoa”;  “se ficar nessa situação não é forma de não sentir o vazio”; 

”será que rotina é escravizante ou organizadora?”  E “pressões, auxiliam ou atrapalham?” “ Não é 

recomendável julgar pelo que se vê: o importante é a vivencia que a pessoa tem a partir de sua 

experiência própria”. Etc.... 

No compartilhamento/comentários (essas duas etapas ficaram simultâneas ao final, até porque já 

houvera vários compartilhamentos durantes as cenas), muitas idéias para reflexão, algumas delas 

citadas acima. 
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22.10.16 

 

Psicodrama Público realizado no CCSP 

Atividade: Psicodrama Público realizado no CCSP em 

22/Outubro/2016 Relatório 

Título da Vivência - A Torre de Babel 

Tema Encontros e Desencontros da Comunicação 

Objetivo Trabalhar as dificuldades de comunicação dos participantes, aberta aos temas 

grupais. Possibilitar reflexões que gerem auto-conhecimento 

Desenho da proposta Jogo Sociométrico Mito da Torre de Babel Cenas Compartilhamento 

Coordenação Mariangela Weschler 

Diretor Andréa Claudia de Souza 

Ego Auxiliar Cecilie Kraemer Mara Amaral Thais Vega 

Local CCSP - Piso 23 de Maio 

Duração (horas) 2 horas e 30 minutos com 15 minutos de atraso para o início. 

Número de Participantes 

34 pessoas 

22 de outubro de 2016 
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Psicodrama Público realizado no CCSP 

Aquecimento Inespecífico 

Recortes Identitários – Jogo sociométrico conduzido por Andréa e Mara - Em pé, deslocando-

se para o lado direito ou esquerdo do salão, o grupo diz sim ou não para algumas questões: 

• 

Quem está participando pela primeira vez? 

• 

Quem prefere música ou livros? 

• 

Quem prefere ouvir ou falar? 

• Esporte ou música? 

• Quem tem ou não, animal de estimação? 

• Quem nasceu no Brasil ou em outro país? 

• Divisão do grupo pelo local de nascimento, nas regiões\Estados do país (norte, nordeste, 

centro-oeste, sudeste e sul). 

• 

Divisão do grupos pelo local de nascimento nas cidades\regiões (interior, capital e grande São 

Paulo). 

Aquecimento Específico 

Leitura realizada por Cecílie. Mito da Torre de Babel. 

Divisão aleatória dos participantes em seis grupos. 

Consigna dada: foi pedido para que cada grupo construísse uma linguagem própria e foi 

distribuída uma tarefa diferente para cada grupo. Cada grupo discutiu o assunto por 05 

minutos 

Grupo 1 - Consigna: convidar para uma festa - 

O grupo relatou mais tarde que havia escolhido por unanimidade, usarem a linguagem do 

“pi”, colocando o termo “pi” no começo de cada palavra, mas no momento da dramatização, 

um dos participantes fez algo completamente diferente: em Português comum, chamou, com 

voz forte e autoritária, os outros participantes para uma reunião, aparentemente religiosa. Sem 

entenderem nada, as pessoas ficaram paradas, só olhando, e houve um minuto de silêncio, 

aparentemente causando constrangimento a todos. No compartilhamento os outros 

componentes do grupo relataram o quanto sentiram-se incomodados com a postura ‘muito 

independente’ do participante que quebrou com o combinado. Formou-se um conflito 

‘abafado’ do grupo. Um dos membros do grupo pediu para refazerem a cena, mas os demais 

não quiseram. 

Grupo 2 - Consigna: pedir açúcar - 

Escolheram uma linguagem só com vogais e mímica. No momento da apresentação, o 

participante que contribuiu com mais ideias disse “vou sair e volto já” e não voltou 
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Psicodrama Público realizado no CCSP 

- O grupo ficou inseguro, iniciou com dificuldade, mas depois demonstrou-se muito satisfeito 

quando um dos participantes dos outros grupos conseguiu entender a palavra A U A (açúcar). 

Grupo 3 - Consigna: ensinar a fazer arroz - 

Linguagem:representação corporal e sons. Cada personagem era um ingrediente\objeto. Após 

a apresentação, o grupo ficou frustrado, pois acreditou que ninguém havia entendido a tarefa. 

No compartilhar algumas, pessoas relataram que haviam conseguido compreender a consigna 

o que fez o grupo comemorar e sentiu- se mais satisfeito com sua performance. 

Grupo 4 - Montar um time de futebol - 

Linguagem mímica e grunhido. O grupo obteve êxito na atividade pois conseguiu 

rapidamente ser entendido e mobilizar os outros grupos para um jogo de futebol. Os outros 

grupos se uniram e participaram. 

Grupo 5 - Descrever um animal - 

Escolheram a língua do Contra, as descrições eram exageradas e contrárias ao significado, a 

consigna não foi compreendida por todos, mas o tipo de linguagem sim, e outros grupos 

interagiram cada um na sua linguagem. Este grupo foi facilmente compreendido e se divertiu 

com o resultado do trabalho. 

Grupo 6 - Contar uma história - 

Definiram a linguagem do “Tu” entre as palavras. Na primeira cena utilizam esta linguagem e 

na apresentação do grupo utilizam apenas a linguagem “Tu”. O grupo teve a percepção de que 

não havia atingido a conclusão da tarefa, pois, algumas pessoas entenderam a história 

contada, mas muitos não conseguiram entender a tarefa do grupo. 

À medida que as cenas foram acontecendo, os participantes foram orientados a se percebem 

com suas ressonâncias e emoções diante de cada cena apresentada. 

Novamente os subgrupos se reuniram para compartilhar percepção, sensações sobre a própria 

performance e também sobre a performance dos demais grupos. 

Compartilhamento: Os grupos compartilharam suas percepções sobre o entendimento dos 

demais de sua tarefa. Sentimentos de frustração para os grupos que não conseguiram e 

satisfação para os que tiveram êxito em transmitir a tarefa. 

Dramatizações Espontâneas: 1. Conversa por whatsapp: 

Apresentação de um conflito entre as amigas que inicia-se com mal entendido na 

comunicação e vai clareando quando surge a fala “ela tá afim de você” - a partir daí, toda a 

conversa tem conteúdo mais afetiva-sexual com trocas correspondidas num primeiro 

momento e revertidas em amizade e afeto. 

2. Mágoa entre amigos: 

22 de outubro de 2016 
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Psicodrama Público realizado no CCSP 

Um dos personagens trouxe um conflito com um amigo, aparentando conotação homo-afetiva 

(conflito conjugal), o parceiro de cena não compreendeu a linguagem e conduziu a conversa 

para um conflito profissional. Linguagens diferentes, como se fosse um idioma, porém sem 

comunicação efetiva.... acabaram desistindo de tentar se comunicarem. 

3. Mágoa entre amigas: 

Protagonização pessoal (e não do grupo), uma amiga solicitando que outra amiga peça 

desculpas pelo que foi dito no dia anterior, enquanto a outra dizia que não pediria desculpas 

porque não foi nada relevante. O conflito entre perdoar ou não, pedir desculpas ou não, eu 

quero do meu jeito, eu me ofendo ou não - dividiu-se a platéia em dois, quem se ofende, quem 

não não quer pedir desculpas, surgiu a possibilidade de surgir um terceiro grupo, mas não 

vingou. 

Compartilhamento Lembranças de histórias de amizades e dificuldades relacionais. 

Alguns disseram que precisavam de mais cenas e outros entenderam que foi suficiente. 

Reflexões sobre a comunicação, interferências e ruídos. 

Processamento Ficou o desejo de maior aprofundamento nas cenas grupais. O cuidado 

extremo em não expor demais algum participante, por parte da diretora, acostumada com 

grupos organizacionais, a impediu de aprofundar um pouco mais algumas cenas, o que seria 

adequado no grupo do Psicodrama Público. De qualquer maneira, o aprofundamento 

individual de cada participante se mostrou adequado, em especial para os participantes que 

estavam frequentando o local pela primeira vez. Para os frequentadores assíduos, 

acostumados com outro tipo de direcionamento, o manejo das cenas poderia ter sido mais 

trabalhado. 

O grupo foi aquecido pela sociometria que se mostrou adequada, mas não produziu a divisão 

esperada pela equipe no momento de dividir os grupos para iniciar o jogo, assim o grupo foi 

dividido aleatoriamente quando cada um recebeu um número de 1 a 6. 

A proposta da nova linguagem foi bem assimilada pelos grupos, embora após o início um dos 

grupos tenha alterado sua proposta de linguagem inicial (sentimento de que acharam fraca a 

proposta e a aperfeiçoaram). 

As tarefas dadas aos grupos foram bem executadas, e mesmo o grupo 1 que se sentiu 

paralisado pela ação contrária de um dos participantes, atingiu a meta da tarefa. 

22 de outubro de 2016 
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Psicodrama Público realizado no CCSP 

Tema central, quanto às opiniões contrárias que apareceram em diferentes momentos: 

1o Momento - grupo 1 - não ocorreu o que combinaram no grupo. Foi o arranque para outros 

momentos de discussão e de sensações contraditórias por parte de alguns participantes 

2o Momento - grupo 5 - Linguagem do contrário. A proposta muito bem aceita por todos que 

entendem perfeitamente o que se espera da linguagem do não. 

3o Momento - última cena com dois grupos e uma oposição feita por um dos participantes que 

queria encerrar a cena sem a polarização, formando um terceiro ponto de vista sentido como 

oposição à conduta da direção. 

O tema protagônico foi a linguagem do contrário, as rupturas e quebras de contratos na 

comunicação, as diferenças e oposições, mas principalmente o desejo de se encontrarem e se 

aceitarem em suas posições e ações. 

Principais pontos teóricos e técnicos utilizados durante a intervenção 

Evidenciou-se que no Psicodrama Público é possível utilizar a essência de Moreno, a 

Socionomia, permitindo o envolvimento tanto dos frequentadores assíduos quanto dos novos. 

O jogo dramático Torre de Babel, neste trabalho, propiciou a explicitação de várias 

linguagens do público. 

Foi possível trabalhar o fator Tele - quem se aproximou de quem, através da atração, rejeição 

e indiferença - em relação aos temas e conflitos nos relacionamentos, explicitando a atmosfera 

social que envolve o grupo. 

Feita a pergunta: - Durante a sessão os participantes sentiram-se conectados encorajados a 

trabalhar os temas emergentes? -Talvez a condução tenha sido pouco provocativa, mas 

mesmo assim produziu reflexões. 

Moreno afirma que o sujeito real é o GRUPO, nesta experiência, o grupo se caracteriza por 

ser heterogêneo tanto quanto aos participantes (frequentes e primeira vez) quanto à direção 

(muda semanalmente). As diferenças e a heterogeneidade se estende aos posicionamentos e 

escolhas feitas diante dos conflitos que emergiram.. 

A sociodinâmica, ajudou o grupo a entender e viver a dinâmica dos diversos grupos. 

O entendimento da sociometria e do fator Tele, foram todo o tempo balizadoras do trabalho. 

As relações sociométricas ficaram evidentes: 

Um participante que fez questão de se experimentar, agindo contrário ao combinado com o 

grupo, deixa muitos incomodados, em especial, uma participante iniciante 

22 de outubro de 2016 
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Psicodrama Público realizado no CCSP 

de outro grupo.Apesar do não aprofundamento no tema, as pessoas puderam se perceber em 

seus incômodos nas relações. 

No Psicodrama Público, assim como em outros modelos, é possível trabalhar-se a ocorrência 

da espontaneidade nas relações e as ideologias coletivas, possibilitando que o sujeito do 

trabalho, seja o grupo, em toda sua heterogeneidade. 

O grupo encerrou seu processamento questionando e refletindo as diferenças entre o 

Psicodrama Público e o Psicodrama Organizacional, por ser este último a especialidade do 

grupo. 

Apesar da ansiedade do diretor em trazer rapidamente, cenas para o compartilhamento do 

jogo dramático., pois poderia ter aprofundado mais as cenas trazidas no próprio jogo (foi uma 

escolha), o grupo teve a oportunidade de se perceber nas diferenças e nas aproximações. 

A equipe agradece mais uma vez pelo convite e possibilidades de troca. 

22 de outubro de 2016 
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12.11.16 

 

PSICODRAMA PÚBLICO – Centro Cultural São Paulo 

Data: 12 de novembro de 2016 

Direção: Mariângela Wechsler 

Ego-auxiliar: Catarina Barbosa 

Aquecimento: 

Após alongamento corporal, fizemos uma orquestra de som do corpo, com subgrupos de 

sopro, percussão e vocal.  Depois mapeamos o grupo, por volta de 25 pessoas, de acordo 

com recortes identitários: quem sou eu? Sub-grupo dos que estavam vindo pela 1ª. vez ao 

Centro Cultural; sub-grupo dos que vinham esporadicamente e sub-grupo dos assíduos. A 

diretora pediu para que os dois últimos sub-grupos apresentassem o trabalho que fazemos 

no Centro Cultural sem palavras e múltiplas imagens, seguida de “coro grego” que as 

repetiam, foram apresentadas ao sub-grupo  dos novatos, o qual responde, também, com 

gestos. Daí, a diretora articulou o apresentado ao foco que Moreno deu aos trabalhos 

sociais. Já estávamos nos aquecendo... 

Após, dois círculos se formaram, onde as pessoas do círculo de dentro se posicionavam à 

frente da pessoa  do círculo de fora, para  continuarem se comunicando por meio do corpo, 

mostrando com gestos como estavam naquele momento. O círculo de fora girava trocando 

as duplas, de forma que todos pudessem se comunicar. 

A diretora pediu, para desfazerem os dois círculos e, num único grande círculo, realizamos o 

jogo “telefone sem fio”. Foram disparadas frases a partir de cenas vividas, observadas e lidas 

em qualquer mídia. A frase das cenas vividas começou e terminou sem modificação: 

“Perceber e entender”. A frase das cenas observadas começou: “É preciso estar atento e ser 

forte” e terminou: “A tartaruga precisa ter o casco forte”. A terceira frase foi rompida antes 

de chegar ao seu marco inicial e começou: “A democracia está corrompida”. Já no 

aquecimento se anunciava o que iríamos trabalhar como tema protagônico.... 

Subgrupos foram formados a partir de cenas vividas, observadas e lidas. Trocaram entre si e 

cada um montou sua manchete. 

Dramatização: 

Foram escolhidos representantes de cada subgrupo para anunciarem as manchetes. Antes 

do anúncio a diretora solicitou que colocassem no corpo e mostrassem com uma imagem e 

pediu ressonâncias da plateia - a plateia poderia entrar para interagir complementando: 
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1. Cenas lidas - Imagem em movimento, com as palavras: “descuido, culpa, 

irresponsabilidade e recaída. A manchete: “Erramos no passado, erramos no presente, 

continuamos dizendo a mesma coisa e seguimos preocupados com os 14 cm”. 

2. Cenas observadas - Imagem estática, com as palavras: “quero falar, não consigo, não sei 

que caminho seguir, o peso que o mundo coloca em nossas costas”. A manchete: “A 

evolução dos mudos, a quem pertence o futuro?” 

3. Cenas vividas - Imagem em movimento, com as falas: “Estou buscando. As pessoas saíram 

da cidade. Eu não tenho certeza se é isso que eu quero falar”. A manchete: “Eu não tenho 

certeza”. O representante do grupo rompeu o combinado com o grupo, como havia ocorrido 

no aquecimento. A diretora perguntou ao sub-grupo se eles gostariam de complementar e 

depois de um zum zum zum, validaram a manchete : Entre a incerteza e certeza... 

Houve empate entre as manchetes 1 e 3. A Diretora pediu para reescolherem, ganhou a 

manchete das Cenas Vividas – manchete 3. Entre a incerteza e certeza. 

Foi disparada a dramatização , a partir do tema escolhido e apresentaram-se ao palco “A 

tartaruga” e “A avenida da democracia, que começa no paraíso e termina na consolação”. A 

tartaruga solicitou conversar com os humanos e disse que não precisava de casco porque é 

levinha e moderninha. Um personagem dialogava com ela dizendo que o casco era 

importante, que tinha certeza que ele (casco) iria protegê-la. Da plateia entrou um gavião 

sem garras, que embora dissesse que comeria a  tartaruga sem casco, não amedrontava. 

Entrou um personagem jornalheiro que vendia o jornal gritando a estória da cena que estava 

ocorrendo...extra –exta.. 

A Diretora tira o Gavião de cena e em espelho pergunta para ele e ao grupo o que o gavião 

com/sem garras representa e, então surgem os personagens Ignorância/cegueira, seu 

acessório (como um casco), as certezas à priori, as violências.... 

Em seguida, entra o personagem Acolhimento para acolher a tartaruga que estava atrelada à 

Ignorância/Cegueira e com muita vontade de proteger, grudou nela com veemência, quase 

com violência. Em meio ao impasse sobre se ter certeza ou incerteza, nosso personagem 

protagônico, percebendo-se frágil, optou por ter casco novamente. Vários da plateia 

experimentaram este lugar, carregando o peso de se ter um casco. 

Ao final, nosso personagem percebeu-se prisioneiro do peso de seu próprio casco. 

Conseguiu retirá-lo das costas e disse que se sentia livre e aliviado pela constatação de não 

precisar ter certeza o tempo todo. 

A Diretora consulta o grupo sobre alguma música referente à incerteza e entoamos juntos 

um trecho da música Lenha de Zeca Baleiro: 

“Eu não sei dizer / O que quer dizer 
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O que vou dizer / Eu amo você 

Mas não sei o que / Isso quer dizer”. 

Antes de nos despedir do contexto dramático, a diretora pede para cada um falar algo, a 

partir do personagem que estavam vivendo... 

Já no contexto grupal houve o Compartilhamento: 

- Acabo de concretizar que vivo de memória, sozinha, carregando determinados valores. 

Quando não temos com quem dividir, torna-se muito pesado. 

- É a quinta vez que compareço e gosto muito. É sempre uma experiência nova, um 

laboratório riquíssimo. Uma flexibilização fazer o papel do outro, é bacana e gosto mesmo do 

lugar secreto, basta o que vivenciamos, não precisamos sair daqui e tomar um café juntos. 

- Sou arquiteto, atualmente estudo filosofia e trabalho com gente. É a minha primeira vez e 

foi uma das experiências mais ricas. Já li sobre Psicodrama e uma das coisas mais 

importantes é que se trabalha com o que emerge. É gostar do saber, que é algo que vai 

surgindo; o saber transformado de cada um se torna coletivo. A competência de uma energia 

grupal. Fiquei encantado! 

- Senti raiva e dó do casco. Para mim, dó é o pior sentimento que pode existir. 

- Não sei conviver com quem tem casco. 

- Saio diferente do que entrei. Produzimos algo muito importante por termos incertezas: a 

proteção e acolhimento, mas não esse casco. Não quero me submeter a alguém que me trata 

com casco. Saio cheia, construímos uma história que tivemos voz para falar o que não 

queremos. A necessidade de ter rede para falar sem casco. O grupo produziu acolhimento 

para a tensão. 

 

Em círculo, a Diretora fecha o trabalho, pedindo para cada um “pegar algo” deste caldo que 

foi coconstruído:  

 esperança, energia, incerteza, alegria, silêncio, fé, ansiedade, risco, liberdade, discórdia, 

apesar de, possibilidades, fragilidade, tartarugando, amanhã vai ser um outro dia, até breve, 

certeza que virá o amanhã, livre de cascos, renovação, entusiasmo. 

Considerações Finais: 

Enquanto o cenário social vem sendo atravessado por grandes incertezas, sobretudo dos 

rumos políticos que nosso país e mundo estão passando, no nosso cenário dramático pôde 

aparecer as incertezas como possibilidade de sobrevivência, visto que os cascos rígidos são 

muito pesados e podem nos paralisar, transformando o acolhimento do casco em violência, 
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a própria ignorância. Ter muitas certezas no nosso cenário social e político pode ser a 

própria cegueira . No entanto, o acolhimento é necessário para podermos pensar nossas 

incertezas e transformarmos nossa tensão em cocriação. Quem sobreviverá? Sabemos que 

precisamos de rede de sustentação para poder digerir os cascos pesados, nos 

corresponsabilizando pelas rupturas que propomos a cada momento, construindo sentidos 

para tal.  

Nesse nosso Jornal Vivo, cuja manchete foi entre a Incerteza e Certeza, do dia 12 de 

novembro de 2016, sábado anterior à data comemorativa da proclamação da república, 127 

anos depois de 15 de novembro de 1889, pudemos viver a tartaruga com seu casco, como 

personagem protagônico, nos contando do ritmo do tempo kairos, tempo subjetivo, que 

precisamos ter para lidarmos com as incertezas frente ao significado de uma Proclamação da 

República Brasileira, onde um levante político-militar ocorrido em 15 de novembro de 1889 

instaurou a forma republicana federativa presidencialista do governo no Brasil, derrubando 

a monarquia constitucional parlamentarista do Império do Brasil e, por conseguinte, pondo 

fim à soberania do imperador D. Pedro II.   Marechal Deodoro da Fonseca foi eleito presidente há  

127 anos atrás e  em 2016 foi corrompida nossa democracia....  Quantas incertezas...! Mas tentando 

ficar livres de cascos...somente com a certeza que virá o amanhã!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Pol%C3%ADtico
https://pt.wikipedia.org/wiki/Militar
https://pt.wikipedia.org/wiki/Rep%C3%BAblica_federativa
https://pt.wikipedia.org/wiki/Presidencialista
https://pt.wikipedia.org/wiki/Monarquia_constitucional
https://pt.wikipedia.org/wiki/Parlamento
https://pt.wikipedia.org/wiki/Imp%C3%A9rio_do_Brasil
https://pt.wikipedia.org/wiki/Imperador_do_Brasil
https://pt.wikipedia.org/wiki/Pedro_II_do_Brasil
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19.11.16 

 

Jorge de Ngali1 

Ato socionômico CCSP 19/11/16 Coordenação grupal: André Dedomenico Participantes: 32 

“Jorge sentou praça na cavalaria Eu estou feliz porque eu também sou da sua companhia”. Fernanda Abreu – 

Jorge da Capadócia 

Afirmações (in)verídicas a partir do ato, sei lá... 

Ele demorou para aparecer, quase que meio assim na metade da atividade socionômica... 

Jorge é coisa de meio, ou somos em meio a Jorge(s)... sei lá... 

Talvez pelo fato que um duplo precise de um certo tempo de maturação para suas aparições... 

ou talvez ele irrompa em meio a todos como que num passe de mágica a desnortear as 

percepções de uma suposta linearidade histórica... Jorge(s) é(são) um desvio, um processo, 

mas também uma parada de processo ou quaisquer outras coisas aquém ou além disso... sei 

lá... 

Coexistir(mos) com Jorge(s) por algumas horas... em meio ao silêncio e a (im)possibilidade 

de experimentar os afetos de um meio que o pedido de relatório da professora do curso de 

graduação impõe a muitos que ali estão, a fazer da interpretação da cena, o mote corrente... sei 

lá... 

Psicologizar Jorge é dotar-lhe de um livre arbítrio que ele possivelmente não tem, não por 

falta de capacidade de um suposto sujeito existente, mas pelo fato que um suposto sujeito 

existente prévio às relações já morreu bem antes dessa data, talvez bem ali em meio à década 

de sessenta do século XX (R.I.P.) ou pelo menos deveria tê- lo – morrido – em função dos 

processos de subjetivação 

1 Ngali é uma palavra aborígene da Austrália ocidental, cujo significado, sem correspondente em 

outro idioma é : “nós dois, incluindo você”. Em oposição a outro pronome da mesma língua – Ngaliju 

– que quer dizer: “nós dois, excluindo você”. In: Catálogo São Paulo Companhia de Dança – 

temporada Teatro Sérgio Cardoso. São Paulo, Novembro de 2016. 

 

que ocorrem no social, com a intersubjetividade exalando um certo odor fétido de corpo(s) em 

decomposição preso(s) a um imaginário sócio histórico e/ou em suas anestesias afetivas... 

mais do que a criação por um suposto sujeito, talvez importe mais a criação de um sujeito... 

sei lá... 

Sociologizar Jorge(s) ainda ajuda menos, já que codificá- lo dentro de um estrutura de 

determinações macropolíticas, macroperceptivas, macrocognitivas, macroafetivas não dá 

conta do desejo que se investe em Jorge(s). Uma macroestrutura econômica e/ou uma 

microestrutura social, ou uma macroestrutura social e/ou uma microestrutura econômica (sei 

lá...) ainda é mais do mesmo, marxismo em demasia... Importa a molecularidade de Jorge(s), 

(in)dependentemente do que isso queira dizer... resta problematizá-lo, querendo dizer 

exatamente isso: Jorge(s) é um problema, se ainda não o for, faz-se que o seja... sei lá... 

Jorge é uma personagem protagônica duplicada, misto de clichê social com as determinações 
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do bom senso e do senso comum (entregar o relatório no prazo, obedecer ao chefe e à 

professora, ajudar uma criança que passa fome do lado de fora da ceia de Natal, não contrariar 

sua família, atacar o consumismo da época de Natal ou cair no velho clichê do balanço 

contábil tarefeiro de fim de ano... pode-se continuar essa lista exaustivamente a critério de 

cada um: seguir as fases conservadas de um ato socionômico, processar conforme manda o 

estabelecido com livro de ponto ABNT e expediente bibliográfico, aplicar as técnicas em 

detrimento dos movimentos e desejos que circulam, escrever em times new roman tamanho 

12...) e passionalidade desenfreada alimentada por um suposto livre arbítrio que nunca se 

banca e nem se financia, em resumo, não se consome. 

Não havia escolha para Jorge, a não ser sentar-se ao chão com sua cabeça no colo do patrão 

como um dócil cachorrinho amestrado (que também poderia ser no colo do pai, da mãe, do 

partido político, da alguma identidade, da teoria, etc., etc., etc., sei lá...). Muitos queriam um 

suposto equilíbrio de Jorge, como se a unidade perdida de um suposto EU que sintetizasse as 

contradições de Jorge(s) e fizesse as honras dialéticas da casa... mas ninguém colocou a 

balança da dialética no contexto dramático, apenas no compartilhar, embora houvesse um 

certo desejo a espreitar que um Jorge mais profundo, se é que isso existe, tomasse conta da 

cena... mas aí, no compartilhar, Jorge(s) já tinha(m) nos deixado... ou ainda estivesse entre 

todos... sei lá... 

2 

Soube-se em dado momento que Jorge tinha lúpus... depois soube-se que ele tinha câncer... 

sei lá... mas isso foi apenas uma pequeno desvio criativo de um ego auxiliar que queria inserir 

um pouco de nonsense ao contexto dramático para fugir dos EUs que rondavam a cena e das 

interpretações psicologizantes e sociologizantes que sobrevoavam as personagens... sei lá... 

Adendo 1: E se no Velho Continente a palavra Psicodrama ainda assusta um pouco, deve ser 

pelo fato do modelo subjetivo de um indivíduo dotado de interioridade psíquica ainda 

prevalecer em demasia por lá... (aqui também... sei lá...) e que trabalhos socionômicos 

públicos deveriam só chamar-se Sociodrama... como se ainda houvesse tal dicotomia... não 

tenho a mais vaga ideia que nome dar a tudo isso... talvez alguma coisa tipo 

sociopsicogeomidiaculturaesquizoeconomiacapitalismohistór 

iabiotragicômicotupiniquimpoliticodrama, sei lá... 

Adendo 2: aqueceu-se o silêncio em efeitos de ping- pong... sei lá... 

A fuga de Jorge(s) ou quando Jorge(s) encontra(m) Goliádkin(s) ou quando Moreno 

encontra Deleuze&Guattari (muito clichê!!!) ou Entre o Psicodrama e a Esquizoanálise 

(mais clichê ainda!!!) ou não sei qual subtítulo dar a essa parte do texto... talvez, carne 

trêmula... sei lá...2 

O conto O Duplo3 inicia-se ao situar seu personagem principal na hierarquia do 

funcionalismo público russo do século XIX. Das duas, uma: ou Dostoiévski ainda é nosso 

2 Algumas idéias apresentadas nessa parte do ensaio foram inventadas e escritas há certo tempo e 

apresentadas como escritos psicodramáticos no congresso brasileiro de psicodrama que ocorreu em 

Águas de Lindóia (2010? Milene Féo era presidente... e tinha a rede livre, onde consumi-me em 

algumas discussões teóricas... arrumei algumas brigas também... devo ter feito alguns inimigos... fiz 

alguns amigos novos e me diverti muito com tudo isso...). Nesse momento elas retornam como uma 
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espécie de ritornelo e encontram a prática dessa data, ou qualquer coisa do tipo... talvez pelo fato de 

ter acabado de voltar da Rússia?... sei lá... 

3 DOSTOIÉVSKI, Fiodor. O duplo. Lisboa: Editorial Presença, 2003. 

3 

contemporâneo ou sequer nos afastamos do padrão subjetivo do século XIX, possivelmente as 

duas... sei lá... Trata- se de uma posição de sujeito4 bem definida socialmente. O Sr. 

Goliádkin, o herói em questão, ocupa um cargo um pouco abaixo da linha média nesta 

hierarquia, um papel profissional muito bem delimitado, com suas formas bem estabelecidas e 

rígidas. Papel-posição de sujeito que pressupõe um agenciamento coletivo de enunciação5, 

isto é, uma multidão de vozes da quais nosso herói tira sua voz, uma certa fisionomia em sua 

máscara correspondente e que pré-define os movimentos do drama de sua personagem. O Sr. 

Goliádkin tem um benfeitor, um funcionário de alto escalão, cuja filha vai se casar com o 

jovem sobrinho do chefe do Sr. Goliádkin e tudo leva a crer que o Sr. Goliádkin é por ela 

apaixonado. Ele sente-se como se fosse quase um filho de seu benfeitor. Seria uma chance de 

subir na hierarquia social? E aqui não há nenhuma revolução, nenhuma reversão de mundo, 

apenas a manutenção de uma mesmidade, muda-se somente a posição dos sujeitos no 

enunciado. Tempo circular, um eterno retorno do mesmo. Eu, mundo e Deus retornam sempre 

impassíveis ao mesmo lugar. Os problemas deste herói começam no dia da cerimônia de 

noivado de Klara Olsúfievna, a filha de seu benfeitor. Goliádkin é impedido de entrar na 

residência onde acontece a cerimônia. Após todos os preparativos - de ter alugado carruagem 

e casaca, Goliádkin chega à residência e um simples serviçal lhe diz: “Tenho ordens para não 

o receber, para não o deixar entrar”. A fala do serviçal, mais que uma comunicação ou 

informação, penetrou como um agilhão em sua carne e o desnorteou. “Você já está morto 

quando recebe a palavra de ordem”, escreveram Deleuze e Guattari. “O Sr. Goliádkin fora 

morto, morto completamente, no sentido lato da palavra...” Sai andando a esmo pelas ruas de 

São 

4 Posição de sujeito, embora seja um conceito lacaniano, aqui é compreendida a partir de um outro 

sentido, como a própria superfície corporal (locus), aonde campos de forças provenientes dos 

inúmeros agenciamentos coletivos de enunciação irão se acoplar (matrix) e uma subjetividade se 

expressará em status nascendi dentro de determinado papel e um EU falará. Em vez de uma história do 

discurso, uma geografia da fala. 

5 Para Deleuze e Guattari o agenciamento de enunciação é sempre coletivo, pois se tratam das diversas 

vozes discursivas presentes nas falas. Para esses autores o discurso direto é um fragmento de massa 

destacado, e nasce do desmembramento do agenciamento coletivo; é sempre como o rumor onde 

coloco meu nome próprio, o conjunto de vozes concordantes ou não de onde tiro a minha voz. 

4 

Petesburgo, completamente sem chão. Desterritorialização do Sr. Goliadkin. É nesse 

momento que um duplo surge, uma imagem em tudo igual a ele que o segue até sua 

residência. Esse duplo vai acompanhá-lo daí em diante em várias situações e ocupar seu lugar. 

O Sr. Goliádkin vai aos poucos entrando num lento processo de ruptura com o mundo ao seu 

redor e seu projeto de vida desmorona. 

Fica claro o conflito entre as máscaras-simulacros do instituído com suas determinações 
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sociais, seus territórios já codificados e uma vida que quer se afirmar e se expandir até a 

extensão máxima de sua potência de efetuação, descobrir seus próprios limites a partir de si e 

não em formas exteriores que dizem o que se pode saber de si, quem se deve ser, como deve 

se constituir enquanto singularidade. 

O primeiro conjunto de conceitos suscitados por tal narrativa é o que Deleuze e Guattari 

chamaram de regime de signos. Duas semióticas com características próprias. Duas 

possibilidades distintas de mundo que se apresentam ao mesmo tempo nessa obra, pois se 

tratam de regimes mistos de signos. A distinção entre tais regimes é apenas conceitual. 

Primeiro, um regime significante com suas características despóticas, paranóides, seus 

círculos e centro de significância, a negatividade de sua linha de fuga com seus bodes 

expiatórios e emissários, a interpretação dos sacerdotes com suas trapaças e a luminosidade 

do rosto de Deus. A segunda, uma semiótica pós-significante, linear. Linha de fuga que 

carrega uma positividade, um conjunto de signos que se desprende do centro e criam uma 

linha de subjetivação, deixando para trás o centro e seus significantes. Semiótica passional, 

reinvidicativa, que trás consigo seus profetas e que também poderá se constituir num novo 

centro. Semiótica da traição. Deus virou seu rosto, está de perfil e já não pode mais a tudo 

iluminar. 

As personagens dessa narrativa agem reativamente ante qualquer fato a sua volta. Os papéis 

que desempenham em suas vidas já estão pré-estabelecidos. Há um centro de significância 

que lhes diz o que podem e devem ser, como se comportar em cada situação social, que falas 

devem proclamar. Cada papel-personagem funciona de duas maneiras: como centro 

significante e como enunciado coletivo de enunciação. Identidades fixas tal qual um Deus-

déspota. Um mesmo rosto que não lhes permite a desterritorialização necessária frente a 

novos encontros e a se constituírem em devires singulares. Territórios existenciais que se 

apresentam ao mundo na mesma máscara. Máscara mortuária, cristalizada e rostificada por 

um Deus 

5 

déspota que a tudo codifica, chame-o sociedade, igreja, capital, casamento, teoria, técnica ou 

profissão, que não permite a passagem dos afetos. Tempo estático e repetitivo. O eterno 

retorno do idêntico, sem possibilidade da diferença penetrar em suas vidas. Cada drama 

encarnado nessas personagens já diz de uma visão de mundo pré-definida e formatada. Um 

futuro já inscrito no presente a partir dos ecos alucinatórios do passado que se ouvem a cada 

dia. Mundo-forma e não mundo-movimento. Mundo platônico. Mundo das representações e 

das ideias estéreis. Suas falas são sempre falas coletivas, a partir de uma multidão de vozes de 

onde tiram suas próprias vozes. Os enunciados ao precederem os sujeitos definem as falas 

cristalizadas de cada personagem a respeito de si mesmo e do mundo que o cerca. Não há 

criação nesses mundos, apenas repetição dos mesmos enunciados, ontem, hoje e sempre. 

Mas a vida, com seus acasos e contingências, dá seu recado e os fatos que se sucedem no(s) 

enredo(s) a partir de atos de fala-palavras de ordem, rompem com os círculos de significância 

e novas subjetivações começam a circular entre as personagens, criando novas máscaras-

duplos, com seus respectivos territórios existenciais. 

Goliádkin ao chegar à casa de seu benfeitor recebe as palavras de um serviçal, fala que define 
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o limite do drama dessa personagem dentro de sua posição social. Ato de fala-palavra de 

ordem que o desterritorializa e o enlouquece. Abre-se um regime passional. Um duplo 

idêntico surge e o acompanha até sua residência. Cesura do tempo6. Rachadura do Eu. Não é 

mais possível a existência de um tempo circular, um fim que rima com um começo. 

“... em algum momento algo acontece, e a vida racha ao meio, desequilibra-se, de modo que 

suas duas “metades” já não guardam proporção entre si. A partir desta estrutura formal 

antes/cesura/depois tem início uma desagregação inelutável... A cesura como constituinte da 

ordem do tempo, em que sempre se está a viver o depois de uma catástrofe, um “o tempo está 

fora dos eixos”, um enlouquecimento do tempo, onde o 

6 Peter P. Pelbart em O tempo não-reconciliado comenta sobre a obra de Beaufret e de Hördelein a 

respeito da cesura do tempo trágico a partir da intervenção divinatória de Tirésias nas obras Antígona 

e Édipo Rei de Sófocles e sua mudança em relação ao tempo circular, que rima o fim com o começo 

nas obras de Ésquilo. (pág.73 a 85). 

6 

sujeito sente-se rachado para sempre...” (Pelbart, 2007: 83-84). 

Duplo que será seu traidor, que ocupará seu lugar e será bem mais sucedido que o antigo 

Goliádkin por fazer uma política relacional mais efetiva junto aos seus chefes. Duplo-

simulacro. Cópia sem semelhança. A potência do falso se insinua por toda vida do Sr. 

Goliádkin. O antigo Sr. Goliádkin enlouquece, seu mundo desmorona, desaba. Uma errância 

se instala em sua vida. É jogado dentro de um regime passional reivindicativo, semiótica pós- 

significante. 

Duplo-simulacro das técnicas socionômicas ou quando Moreno foge de si ou quando se 

faz Moreno falar aquilo que ele não disse mas deveria ter dito ou sei lá... 

Analisar-se-á (#foratemer) apenas três conceitos/técnicas muito utilizados dentro da prática 

socionômica: o duplo, o espelho e a inversão de papéis. Enquanto método de ação e criação e 

ao entender o ser humano em relação dotado de espontaneidade e criatividade, a prática 

psicodramática utiliza-se muito desses conceitos/técnicas como ferramentas de trabalho na 

ação dramática. Moreno (1946: 90-91) assim descreve seu método de trabalho: 

“A matriz do Teatro de Improvisação é a alma do autor. Entreguemo-nos à ilusão de que as 

figuras do drama que aí está em processo de produção se tornaram visíveis, audíveis e 

tangíveis. Nessa representação ideal todas as condições são satisfeitas: o ato de criação é 

contemporâneo do de produção; há harmonia entre situação e palavra. Derivar disso uma 

ciência e procurar leis que a governam é objeto da “Dramaturgia”. Por outro lado, a 

“Criaturgia” não se interessa pelos eventos que estão contidos nos dramas nem pelas leis 

que podem ser derivados deles. Interessa-se pelo próprio drama da criação. Enquanto a 

Dramaturgia vem depois do drama, a Criaturgia deve funcionar com ele.” 

A criaturgia moreniana afirma-se como um processo e não como um lugar de chegada. 

Processo pelo qual a transformação de si e das próprias perspectivas de mundo é o que mais 

importa. Metamorfose de si e do mundo. O conceito de duplo dentro de uma perspectiva 

moreniana é compreendido como uma fala do ator protagônico em 

7 
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determinada ação e não sua imagem. É utilizado em situações onde o diretor de psicodrama 

ou um ator ego- auxiliar fala como se fosse o protagonista após ocupar sua posição corporal 

em cena dramática. Polifonia discursiva a partir de uma posição de sujeito. Funciona ao 

nomear sensações e sentimentos, verbalizar determinadas falas que a ação dramática suscita e 

que o protagonista em cena não consegue expressar. Nesta técnica do duplo, não se trata de 

falar por alguém, a partir de uma interpretação de seus atos ou dos signos que emergem da 

cena dramática, mas falar como um outro. É o corpo do diretor de psicodrama que fala ao se 

acoplar aos agenciamentos coletivos de enunciação e maquínicos7 aos quais o corpo 

protagonista está submetido em cena dramática. Tendo em vista que os enunciados precedem 

os sujeitos, ao sentir em sua pele tais fluxos e campos de força o diretor entre num devir-outro 

de si, um duplo do protagonista da cena psicodramática e pode assim falar como a 

personagem da ação. Há um devoramento por parte do diretor de psicodrama da subjetividade 

ali presente, do seu ponto de vista e do sujeito por ele engendrado. Uma fala como um outro 

se expressa pela boca do diretor, o qual necessita suportar a desterritorialização de si e sair de 

seu centro. Deixar de ser EU. Tal fala caso faça sentido para o protagonista da cena é por ele 

devorada como se fosse a sua própria fala. Um devir-protagonista do diretor implica num 

devir-diretor do protagonista. Trata-se de um processo em duplo sentido, em duas direções ao 

mesmo tempo. Duplo-Alice8, que se torna maior do que era ao mesmo tempo que fica menor 

do que é agora. 

A técnica do espelho é uma imagem duplicada do protagonismo numa ação dramática. Requer 

tanto a técnica do duplo por outros atores egos-auxiliares acima descrita quanto o 

distanciamento do protagonista da cena para que ele possa visualizar seu duplo em ação, aqui 

entendido como a sua imagem e respectivas personagens-máscaras em ação. Tal 

distanciamento em espelho lhe permite apropriar-se da ação nele engendrada e criar sentidos 

para ela, além é claro de funcionar como disparador de transformações. O protagonista pode 

mudar as ações da cena ao seu critério, devorar novas falas e novos movimentos realizados 

pelos atores egos-auxiliares no placo dramático. Também pode experimentar novas ações em 

cena sugeridas pelos demais integrantes da platéia. Aqui 

7 Para Deleuze e Guattari o agenciamento coletivo de enunciação se refere aos enunciados e os 

agenciamentos maquínicos aos corpos. 8 Alice do País da Maravilhas, de Lewis Carrol. In: Deleuze. 

Lógica do Sentido (São Paulo: Perspectiva, 2007). 

8 

o processo fágico persiste em dois sentidos, um protagonista devora novas falas e ações, egos-

auxiliares devoram as ações propostas pelo protagonista e as mudanças vão ocorrendo até que 

o protagonista esteja satisfeito, repleto, alimentado. Tais movimentos visam facilitar cesuras 

na linha do tempo, rupturas de pautas de conduta cristalizadas e pré-estabelecidas, centro 

significantes e despóticos que não permitem um fluxo rizomático de tempo, apenas um tempo 

circular - a circularidade do idêntico. Assim, o tempo pode fugir para todos os lados, novas 

linhas de subjetivação são criadas e recriadas. Não se trata aqui de simples resolução de 

conflitos ou de “traumas pregressos”, mas de experimentação de novas possibilidades de dizer 

ou até mesmo de não dizer EU. 

A capacidade de inversão de papéis é uma suposta saúde no Psicodrama9. Inverter de papel 
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equivale a tornar-se um outro. Ocupar a posição de sujeito a partir da qual o outro sente, age e 

fala. Ver o mundo sob o ponto de visto de um outro. Um outro que se desdobra em outrem. 

Um TU que carrega em si um outro mundo possível. Ver a si mesmo sob a perspectiva de um 

outro. Antropofagia. Canibalismo10. Não é um processo em linha reta e nem uma meta final a 

ser alcançada. Se se dividiu em fases uma ação dramática foi apenas para distinguirem-se os 

componentes conceituais concernentes a ela. A inversão de papéis já está presente desde o 

momento inicial de um trabalho ou de uma ação dramática. Não são três tempos consecutivos, 

o tempo do duplo, o tempo do espelho e o tempo da inversão de papéis, como fases que só 

podem se iniciar após o término da anterior. A técnica do duplo já implica a necessidade de 

inversão de papéis entre diretor de psicodrama e protagonista, entre platéia e protagonista, 

entre diretor e ego-auxiliar, entre egos- auxiliares e protagonista. Sempre em dois sentidos, 

tudo ao mesmo tempo. Claro que na ação dramática como regime semiótico misto, 

encontram-se pontos de subjetivação a partir dos quais fazer um duplo de uma fala, uma 

imagem em espelho ou mesmo uma inversão com determinados papéis- personagens será 

mais ou menos fácil, mais ou menos espontâneo, mais ou menos criativo. A voz de Moreno 

9 A problemática dos papéis complementares a partir da concepção dos dispositivos de poder 

institucionais analisado pelo conceito esquizoanalítico de rosto fugiria completamente aos propósitos 

desse texto. Fica, assim, para um outro momento. 10 O conceito de Canibalismo descrito por Eduardo 

Viveiros de Castro em “A inconstância da alma selvagem” implica numa dupla face de um duplo 

movimento: incorporar o outro é assumir sua alteridade. 

9 

(1946: 84-85) ao referir sobre o processo de criação num trabalho psicodramático ecoa: 

“A primeira característica do ato criador é a espontaneidade; a segunda característica é 

uma sensação de surpresa, de inesperado. A terceira característica é sua irrealidade, a qual 

tem por missão mudar a realidade em que surge; algo anterior e além da realidade dada está 

operando num ato criador. Enquanto um ato vivente é um elemento de nexo causal do 

processo vital da pessoa real, o ato criador espontâneo faz parecer como se, por um 

momento, o nexo causal tivesse sido quebrado ou eliminado11. (...) A quarta característica 

do ato criador é que significa um atuar sui generis. Durante o processo de viver, atua-se 

muito mais sobre nós do que atuamos. Essa é a diferença entre uma criatura e um criador.” 

O processo de criação numa ação psicodramática pode provocar uma ruptura, uma cesura no 

tempo circular, uma quebra no nexo causal. O tempo não mais como uma sucessão de 

momentos presentes. Não mais como linearidade. Não é mais possível um retorno ao mesmo, 

pois uma diferença já se atualizou. Num processo de criação alguns mundos sucubem, 

desmoronam, desabam frente ao inesperado, outros se atualizam e é o próprio movimento da 

vida que aparece, o próprio tempo que se bifurca. O psicodramatista-em-mim frente ao seu 

duplo antropófago que aqui se mostra ao escrever tais linhas sucumbe em seu centro, 

enlouquece como Goliádkin. Mas ele também atua como psiquiatra e desta maneira é a 

própria Psiquiatria que sai de seus eixos e emudece. O psiquiatra-em-mim se cala. Não há 

uma categoria diagnóstica, um enunciado no qual se apoiar, logo sua fala não é possível. Eles 

se desterritorializaram e já não conseguem mais ser os mesmos. Mudaram, transformaram-se 

em outros. Anti-heróis inacabados, antropófagos famintos por devorarem novos autores, 

novos conceitos e novas obras de arte. 
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O sentido da presente escrita fica mais claro nesse momento. As personagens que apareceram 

durante esse processo são apenas linhas discursivas, utilizados como formas de expressão de 

determinados conteúdos. Assim, tanto o psicodramatista-em-mim, quanto o psicodramatista- 

antropófago-em-mim e o psiquiatra-em-mim são possibilidades de fala e estratégias de 

escrita. Formas de expressão de determinados conteúdos concernentes aos 

11 Grifo do autor. 

10 

seus pontos de vista e aos sujeitos engendrados em tais enunciados. Não há subsunção ou 

identidade entre eles, mas diferenças e contágio de um pelo outro. Territórios existenciais que 

se apresentam ao mundo com suas respectivas máscaras, em seus personagens que carregam 

seus próprios dramas em suas falas e ações e que definem determinados papéis. Territórios, 

máscaras, papéis e personagens não são conceitos sinônimos, mas pressupõe-se 

reciprocamente. Mundos diferentes que co-existem em tempos simultâneos e sucessivos. 

Diacronia e sincronia discursiva a favor de um tempo múltiplo, não-linear e de uma estética 

das multiplicidades. 

11 
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17.12.16 

 

Das umas, Uma. Só se for Uma. 

Escritos sobre o ATO Dramático 

Centro Cultural São Paulo 

Plínio B. Bronzeri 

[Atenção] Este relato, do psicodrama público ocorrido no dia 17 de Dezembro de 2016 no Centro 

Cultural São Paulo, é uma mistura de falas e acontecimentos. Não identifica vozes próprias. Apenas, 

conjuga as falas que foram se somando e se multiplicando. [Avisadamente: ] O escrito a seguir não 

visa representar as expressões ditas por membros de um “grupo”; e, sim, traçar as mobilidades 

artísticas. Além disso, não se busca aqui os reconhecimentos de invariáveis códigos, pautados pelo 

mesmo; nem tão pouco, visa necessariamente integrar derivações. Esse “relato” se encerra aqui, 

naquilo que atualiza: fragmentos conectivos sem rastros sinalizadores de localização pessoal dos 

falantes; só, elementos da ruptura que talvez produza. Assim, não sendo outra coisa que a própria 

dramaturgia anônima produzida e, entendendo por grupo, as potencializações, no coletivo, de 

multiplicidades-umas e das afirmações de unidades-Uma. 

[De um conto centrífugo] 

Três cadeiras já estavam montadas no centro de um grande círculo, com inúmeras outras cadeiras. 

Muitas: um grande círculo. Cadeiras características do centro cultural. Todas elas de madeira e 

armação de ferro. Talvez a sustentação fosse de outro material. Alumínio, quem sabe. Mas, para além 

disso, lembravam que ali condensavam muitas vivências. Um centro-velho cultural em meio a um 

novo e esquisito psicodrama público. 

Muitos Psicodramas já ocorreram lá em cima. Porém, agora é no porão! Apesar de ser mais amplo, ele 

dá um tom de galpão fabril. Caixas para iscas de veneno de ratos se espalhavam pelo chão. Dirigi, 

nesse quase mesmo lugar (quase pois já havia mudado demasiadamente) o primeiro psicodrama lá em 

baixo, em 21 de maio 2016. No primeiro, haviam tapumes cercando poucas cadeiras. Já nesse, elas 

eram muitas e sem eles: os tapumes. Eram tantas e mais soltas. Estavam, mesmo que alinhadas, em 

muito mais do que já havia visto se aglomerarem. Acho que, “sei lá quem”, esperava mais pessoas 

nesse do que naquele. 

Alguns participantes chegaram! Outros, em poucos minutos. Todos ocupavam, pelo menos, um terço 

da quantidade de cadeiras presentes no círculo grande. Uns bocados minutos após o horário exato da 

programação, direcionamo-nos às cadeiras. Aquelas da lembrança, da expectativa ou da contabilidade. 

Mais indo além, as das múltiplas e plurais, muitas outras, do Centro Cultural São Paulo; em suas 

pluralidades somativas, de suas progressões aritméticas (uma mais uma, mais...), ou, em suas 

multiplicidades multiplicáveis, em suas progressões geométricas, proliferante, (uma que viram umas e, 

assim, umas mais...) “Uma” existente em si, singular, e, “umas”, por si, multi. 

As três cadeiras montadas, estavam direcionadas de forma centrifuga. Quem sentava, ficava de costas 

para as outras duas, porém, de frente para as que estavam em um grande círculo. Esse formato causava 

incomodo para alguns que sentavam. Ficar de costas para umas-outras-pessoas podia ser ruim, 

entretanto, protegia a individualidade, em cada Uma unidade, ante umas excentricidades. O incomum 

correria pelas entrelinhas do “pode tudo aqui”, subvertendo o que só se podia: “ter que falar de frente” 

– “não poder estar de costas”; “ter que ser coletivo” – “não poder ser individualistas”; “ter que haver 

liberdade” – “não poder haver regras”. Mas, não importava quem aparecesse, teria que entrar na regra: 
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“não haverá regras!”. Regrados a não regras, ordenando silenciosos slogans de desordem. Em 

desordem comedida. Em sujeitos ocultos comedidos, em tropas comedidas, violentando supostos 

comedidíssimo (diagnosticando e apontando o talvez comedido). Em Uma máquina de guerra1 que já 

é aparelho do estado. Que vontade de subir em Uma cadeira para subverter. Vontade de romper e 

rasgar umas cadeiras! 

Outras cadeiras postas a destituir a centrifugosidade. Aqui e lá: cadeiras transversais. Fora ou dentro 

do grupo? Dentro deste; fora daquele? Em qual grupo? Há grupo? O que garante? O que seja de fato 

Um: só com o Nome! O que ele impede? 

[Da centrípeta a centrífuga ... do indivíduo ao coletivo... do Um aos uns... ou aos uns mais...] 

Novamente cadeiras. Não bancos; cadeiras. Tanto, centrípetas; quanto, centrífugas. Fechadas em si; 

abertas em si. Naquelas, conversas, bate papos; nessas, silêncios. Trios que testam, tanto as abertas 

quanto as fechadas. Por um, “fala ai, o que aconteceu no psicodrama passado”, por outro, “primeira 

vez que dou um abraço de costas!” 

Na destoante testagem tinha Uma que não queria conversa. Que gostava de ficar sozinha. Que gostava 

de ter a individualidade resguardada. Que não gostava de grupo. Que sua Uma não queria ser umas. 

Da centrípeta a centrífuga, da centrífuga a centrípeta, continuava a querer ser Uma. Já a tropa estatal 

das umas, que não poderia deixa-la ser essa-tal-Uma, novamente, alojavam cadeiras salvadoras 

transversais que vinham estatizar: “como assim você não quer conversar!” Imaginem um Psicodrama 

em que as pessoas não queiram ser umas. “Ah! você é muito adolescente!” Ah! Justificado! A 

adolescência tem sua rebeldia. Achamos a Uma que combina com essa-tal-Uma que não quer ser 

umas. Apesar que essa umas não é mais umas faz tempo, essa-umas já virou Uma. “Não! Não tem 

nada a vê com a adolescência!” Não se justifica por isso! 

[O enrosco armado... Dois Um quando, onde?] 

[CSN2] Em roda, em círculo fechado, analisadores. Sentada ao longe: Uma suicida. Ela não deveria 

ter tentado se matar e vai tentar de novo e é muito jovem e nos preocupa... O que vamos fazer! 

Precisamos decidir por ela. Mais [plausível], como vamos ajudá-la a conseguir. Conseguir? o quê? Se 

matar? Talvez tomando remédio. É a vontade dela. Ela que decida. Mas, e o seguro? Seguro?... Se 

caso, estivéssemos com uma substancia inofensiva diferente, mas que misturadas compusessem um 

veneno, e as colocássemos todas em um copo para ela: não seríamos incrimináveis; nem ela. Assim, 

umas-Uma que não são Uma, mas que, juntas viram Uma que não é exatamente Uma das umas. 

[Desdobramento] Filha como assim? Como você comete suicídio? Você está infeliz! (...isso saiu da 

sua boca!) Mas você não ama a sua família? (...isso saiu da sua boca!) Mas você não se ama (...isso 

saiu da sua boca!) ... Saía da boca do pai as umas que não habitavam a Uma, mas, que habitavam ao 

pai. Já esse corria avidamente a encontrar Uma-filha que não havia umas, apenas Uma, plausível! 

[CSN] Metrô lotado. Muitos, vendo o celular, o relógio... dentre outras coisas. Com o vagão 

demorado, as pessoas ficavam de um lado para o outro. Todas ansiosas pela chegada. Eis que chega. 

Passa rápido. Do fundo, homem-louco quase consegue empurrar uma mulher-distraída para os trilhos. 

Mas, havia um desfecho mais trágico para isso. A mulher caia embaixo do vagão. Ela morria. 

[Desdobramento] O homem-louco conseguia emburrá-la. Fez por ser uma missão divina. Sendo assim, 

a morta questiona: por que eu? Haviam tantos no metrô! Frente disso, uns justificavam por ocasião, 

outros uns por escolha, outros uns por tragédia. O fato é: de duas, Uma; apenas Uma. 

1 Vide Deleuze e Guatarri (Mil Platôs 5). Editora 35. 2 Cena Sem Nome. 
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2017 

 

18.02.17 

 

Relatório de sociodrama em ato realizado no Centro Cultural São Paulo em 18 

de Fevereiro de 2017 

 

Psicodramatista membro da coodenação: Mariângela Wechsler 

Unidade Funcional:  

Direção: Marcia Iorio 

Ego auxiliar: Áurea Ferreira 

 

O ato teve início às 14:15. A direção adiou para que os participantes 

pudessem chegar e não perderem o aquecimento. A cidade de SP 

realizava o Carnaval em diversas regiões e o trânsito estava bloqueado, o 

que gerou pequenos atrasos. 

 

Apresentação: 

A diretora fez um mapeamento breve da platéia, principalmente identificando 

quem lá estava pela primeira vez e quem já tinha participado. Muitas pessoas 

estavam lá pela primeira vez. Em seguida, traçou uma história suscinta dos 

psicodramas do CCSP e se apresentou, relatando sua experiência e formação 

em psicodrama e as direções prévias que havia realizado no CCSP. Em seguida 

Áurea Ferreira (ego auxiliar) se apresentou, também falando um pouco de sua 

experiência. 

Etapa de aquecimento 

A diretora explicou o tema disparador do ato, “explorando nossas máscaras”, o 

qual estava inspirado no conceito de papel de Moreno e Persona de Jung. Tema 
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que resultou da formação da diretora, tanto no psicodrama como na psicologia 

analítica junguiana. 

Foi explanada a idéia de que todos possuímos personas (máscaras) com as 

quais nos relacionamos com o mundo, com as pessoas. Cada um é portador de 

diversas máscaras, profissionais, pessoais, e delas nos apropriamos de acordo 

com o momento. 

Foi perguntado aos participantes quais máscaras identificavam em si mesmos. 

As respostas foram: amigo, mãe, professor, palhaço, músico, sabedoria, mulher 

forte... 

Em seguida a pergunta: escolha a máscara com a qual mais se identifica, a que 

mais utiliza, a mais familiar. 

Embuídos destas máscaras foram convidados a ocupar o espaço dramático. 

Caminharam de acordo com as características da máscara: cumprimentos, 

olhares, gestos foram trocados entre todos. 

Em seguida a consigna foi: escrever no papel o nome de sua máscara (havia 

uma mesa na lateral com papeis e caneta). Após escrever falar em voz alta sua 

máscara e colocar seu papel no centro do espaço dramático. 

Os participantes colocaram aos poucos suas máscaras (papéis) no centro e 

foram convidados a observar os papéis que compunham o grupo.  

A consigna seguinte foi: escolham uma máscara dentre estas que estão no 

centro do espaço e que vocês gostariam de experimentar. O convite é para 

deixarmos temporariamente as máscaras conhecidas e familiares e 

explorarmos uma outra. Pode ser uma que está aqui ou qualquer outra que 

preferir inventar. 

Os participantes escolheram as máscaras escritas nos papéis. Algumas pessoas 

preferiram criar outras mácaras que não estavam ali e novamente se sentaram. 

A apropriação das novas máscaras se deu da seguinte forma: 

 A diretora colocou uma cadeira virada de costas para a platéia. Cada 

participante era convidado, um de cada vez, a sentar na cadeira e com uma 

movimentação lenta levantar-se, virar-se para a platéia e mostrar 
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corporalmente e expressar verbalmente sua nova máscara (a máscara que 

havia escolhido experimentar).Vimos surgir então, agora corporificadas, as 

máscaras: viajante, unicórnio, cachorro, palhaço, arqueiro, ninguém... 

As máscaras se encontraram num caminhar pelo contexto dramático, 

novamente se cumprimentando, se reconhecendo... Novas consignas foram 

dadas: 

1) Como esta máscara caminha? 

2) Como ela acorda? 

3) Como come? 

4) Como espera? 

5) Como sente raiva? 

6) Como ama? 

Movimentações foram  realizadas a partir das consignas acima.  

 Etapa dramática 

Os participantes foram convidados a criar pequenas cenas espontâneas, nas 

quais uma pessoa iniciava alguma gestualidade e outra entrava e 

complementava. Até que 3 pessoas estivessem em cena.Tivemos cinco 

pequenas cenas nesta criação. As cenas expressavam pequenos diálogos, 

curtos e com o objetivo de aumentar a expressividade a consigna seguinte foi 

de não haver diálogos, apenas movimentação. .As cenas foram fluídas, sem 

intervenção da diretora que apenas encerrava a cena quando percebia um 

esvaziamento. 

No segundo momento da etapa dramática a diretora solicitou que os 

participantes escolhessem uma pessoa (máscara) ou pessoas (máscaras) com 

as quais pudessem construir cenas. Mas pediu que essa escolha se desse não 

por afinidade ou semelhança mas sim por dessemelhança, ou seja, uma máscar 

que não gerasse grande empatia. Esse seria o critério de escolha. 

Sete grupos foram formados e os participantes tiveram alguns minutos para 

combinar a criação das cenas. 

Cada grupo se apresentou numa sequência espontânea e ao final de cada cena 

a diretora pedia reverberações da platéia, que por vezes se tornava um título 

da cena. Embora as cenas tivessem uma combinação prévia, o desenrolar era 
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espontâneo e a diretora, algumas vezes, interveio pedindo que a cena fosse 

concluída sem falas, apenas com gestualidade. Isso se deu quando a cena se 

esvaziava e os membros não conseguiam concluir. 

O terceiro e último momento da etapa dramática se deu com a “despedida” 

das máscaras de cada um e a retomada da máscara familiar, inicial, que estava 

no papel. A cadeira foi novamente colocada em cena e, individualmente era 

ocupada por um participante. Sentado ele dizia: me despeço da máscara 

(diversa) para vestir a máscara (familiar). Mas junto com a despedida ele 

deixava uma mensagem para a máscara familiar, mensagem que viesse 

embuída da experiência vivida na exploração da outra máscara. 

Compartilhar 

Todos sentados, agora como platéia.  

O compartilhar foi breve pois o tempo estava quase no fim mas aqueles que 

quiseram tiveram a oportunidade de se expressar, principalmente no que se 

referia ao clima emocional, como estavam se sentindo após a vivência. O 

sentimento comum foi de bem estar enfatizado pela experiência rica de terem 

dramatizado conjuntamente máscaras diversas, pouco comuns que abriam a 

possibilidade do novo. Essa sensação de renovação permeou os discursos que 

também reforçaram o desejo de continuação dessa experiência para além do 

ato. 
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25.02.17 

 

PSICODRAMA PÚBLICO 

Data: 25 de fevereiro de 2017 

Direção: Rosane Rodrigues 

Egos auxiliares: Catarina Barbosa e Andréia Suplicy 

Número de participantes: cerca de 25 pessoas 

 

Aquecimento: 

Após apresentações, mapeamento e aquecimento corporal, o grupo foi convidado a pensar em um 

personagem diferente de si ,com algum sofrimento emocional. Enquanto caminhavam, deveriam 

incorporar esse personagem, comportando-se como tal. 

Formou-se um grande círculo, onde cada participante demonstrou o seu personagem. Dentre tantos, 

havia a morte se sentindo rejeitada por parte dos humanos; um assassino profissional frio e sem 

arrependimento pelos seus atos; um homem morrendo sufocado pela fumaça do cigarro, mas que 

não pretendia deixar o vício; outro que lhe restava apenas um dia de vida, perguntando, ao final, se 

alguém sabia o que ele ia fazer. 

Num desfile rico em talentos nas representações e conteúdo, foi eleito o personagem que tinha 

apenas um dia de vida. Porém, antes foi preciso desempatar com a morte e o assassino profissional. 

A diretora questionou o motivo de ele ter apenas um dia de vida, tendo esclarecido que era por 

questão de doença. O rapaz que propôs o personagem disse que tinha a mãe em estado terminal e 

essa era sua inspiração. 

Em dois subgrupos, foi proposto ao primeiro fazer um embrião de cena, procurando solucionar a 

questão do personagem protagonista de como passar seus últimos dias (a diretora ampliou para mais 

dias). Ao segundo também um embrião de cena que deveria colocar o personagem protagonista num 

contexto saudável em que pudesse ele mesmo resolver sua questão. 

Dramatização: 

Cena 1: Um paciente em estado terminal com seu gato ao lado da cama. Este teve duas filhas e um 

filho, mas recebeu apenas a visita das duas filhas, comportando-se distante e calado. Entraram no 

quarto a médica e a psicóloga do hospital. Essa última chegou perguntando como ele se sentia ao 

que respondeu que estava feliz, mas depois afirmou sua tristeza. A personagem da profissional ao 

fazer um solilóquio teve um insight dramático sobre sua pergunta inadequada. Recebeu a visita de 

um amigo da família e do advogado que veio providenciar a partilha dos bens e a guarda do gato. O 

paciente respondeu que o gato o acompanharia quando partir. O advogado saiu dizendo que o gato 

tinha a cara da morte. O ego-auxiliar entrou como gato e disse que ele era o único contato afetivo do 

paciente. 
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Cena 2: Fugindo à proposta inicial, o grupo colocou o personagem como um assassino profissional. 

Este, também em estado terminal, só queria os prazeres da vida, fumando sem parar no leito do 

hospital e reivindicando, como último desejo, a visita de uma prostituta. Foi visitado por vários 

personagens de seu mundo interno, tais como sua consciência listando as várias vítimas, entre elas 

uma freira. Nesse momento entrou o ego-auxiliar como um fantasma da freira, pedindo a ele 

arrependimento; e ele respondeu que a única coisa de que se arrependia era não ter feito sexo com 

ela. Durante esse diálogo, entrou outro ego-auxiliar como enfermeira, exclamando que ele estava 

falando sozinho novamente; mediu sua pressão arterial e, ao tentar tirar-lhe o cigarro, ele perguntou 

se ela queria morrer. Ela comentou que sua pressão estava boa, mas iria pedir ao médico um 

remédio para que ele se acalmasse, porque falando alto daquele jeito, atrapalhava os outros 

pacientes. Um ego-auxiliar espontâneo (um rapaz que ia pela primeira vez) entrou como prostituta e 

ele faleceu após consumar o ato sexual, que foi simbólico e retratado de maneira muito leve e 

alegre. 

Compartilhamento: 

A diretora questionou como os atores se sentiram ao vivenciar os personagens em estado terminal. 

O ator da primeira cena, que se inspirou em sua própria mãe, disse que havia se dado conta do 

quanto não sabemos lidar com a morte. O ator da segunda cena respondeu que estava satisfeito. 

Uma garota mencionou a emoção de se sentir viva após relembrar um conflito com o pai e se 

emocionou; outro destacou tinha uma religião como enfrentamento da morte; elogiou-se a 

qualidade dos talentos do grupo; aquele que no aquecimento trouxe o personagem sufocado pelo 

cigarro, compartilhou que era o seu pai e que acabara de se lembrar que ele faleceu justamente no 

carnaval (outro insight); comentaram que essa história de carnaval foi uma experiência nova. E que o 

incrível era falar sobre morte quando os bloquinhos desfilavam e a morte trazer a vida.  

A diretora observou que o ponto em comum das duas cenas foi o vazio de se tocar. Os dois 

personagens usufruíram do contato; na primeira, o contato com o gato e na segunda cena o contato 

do sexo. 

Relato de Catarina Barbosa. 
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11.03.17 

 

Relatório do Sociopsicodrama em ato realizado no Centro Cultural São Paulo 

Sociopsicodrama no CCSP – Mulheres em Cartaz 

Centro Cultural São Paulo. Rua Vergueiro, 1000 

Data: 11/03/2017 

Psicodramatista anfitriã: Valéria Barcellos 

Unidade Funcional: 

Direção: Martha Lemos 

Ego auxiliar: Fabiana Ferraresso 

Participantes: 57 pessoas 

Sociopsicodrama temático - na semana Internacional do Direito das Mulheres, venha vivenciar e 

refletir avanços, desafios e retrocessos. 

Apresentação e boas vindas Apresentação da unidade funcional – Boas vindas e apresentação de 

Martha e Fabiana por anfitriã. 

Diretora faz os agradecimentos por estar no Psicodrama Público no CCSP, uma conquista do 

movimento psicodramático. Local que se configura pela conquista de espaço público de convivência e 

pesquisa. Mapeamento de quem está pela primeira vez no psicodrama. Frases e/ou palavras de boas 

vindas de quem já é participante. Participante diz que o bacana do Psicodrama é que nunca se sabe 

como será o final. O improviso e a espontaneidade estão sempre presentes. O grupo decide o final. 

Outra participante convida: Se joga. 
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Diretora contextualiza a proposta a partir da pergunta de quem sabe dizer o que aconteceu na semana 

de importante. Um participante que está pela primeira vez diz que foi o Dia Internacional da Mulher. 

Etapas de aquecimento 

Aquecimento 1: frases do livro: Sejamos todos feministas – Chimamanda Ngozi Adiche 

Direção e ego auxiliar dizem que as frases serão lidas pela plateia para a preparação para o tema. 

Direção diz que o sociopsicodrama pode ser realizado em diversas modalidades e que o sociodrama 

temático foi a opção da unidade funcional para o momento. Em seguida, a direção pergunta quem sabe 

dizer o porquê das comemorações e mobilizações? O Dia da Mulher é associado continuamente à 

história de uma greve, que ocorreu em Nova Iorque, em 1857, na qual 129 operárias morreram depois 

dos patrões terem incendiado a fábrica ocupada. Entretanto, esse marco é controverso. Diretora aponta 

que essa é uma das histórias que compreende a temática. Mas que existem várias ações, mobilizações 

desde o início do século XX que levaram a conquista de direitos sociais por parte das mulheres. 

Convida a leitura das frases para uma aproximação com a proposta. 

Algumas frases são lidas, destaque para: "Se repetimos uma coisa várias vezes, ela se torna normal. 

Se vemos uma coisa com frequência, ela se torna normal." "A pessoa mais qualificada para liderar 

não é a pessoa fisicamente mais forte. É a mais inteligente, a mais culta, a mais criativa, a mais 

inovadora. E não existem hormônios para esses atributos." "E se criássemos nossas crianças 

ressaltando seus talentos, e não seu gênero? E se focássemos em seus interesses, sem considerar 

gênero?" "A cultura não faz as pessoas. As pessoas fazem a cultura. Se uma humanidade inteira de 

mulheres não faz parte da cultura, então temos que mudar nossa cultura." 

Aquecimento 2: Deixem que elas mesmas falem... 

A diretora convida as mulheres a ocuparem o espaço dramático num primeiro momento, o restante da 

plateia fica em observação. A consigna foi para que cada uma refletisse sobre a característica principal 

que a define como mulher, mesmo sabendo que são muitas, a direção solicitou que destacassem apenas 

uma. As mulheres começaram a andar pelo espaço dramático, olhando-se, percebendo-se, 

cumprimentando-se pelo olhar sem falar nada. Após escolheram um lugar no palco. Sem verbalizar 

expressaram em um gesto corporal essa característica escolhida. O restante do grupo é convidado a 

ocupar o espaço pensando em como percebem as mulheres. Como atores espontâneos foram 

compondo os gestos observados. Na sequência, as mulheres verbalizaram a característica gestual. 

Muitas palavras surgiram: luta, resistência, empoderamento, força, medo, descoberta, perseguição, 

socorro, etc. Direção perguntou ao grupo: como é estar em cena na Semana de Luta pelos Direitos das 

Mulheres? 
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Direção destaca três gestos/movimentos que chamaram a atenção: 1. Mulher com o braço estendido ao 

alto e punho fechado (resistência, luta, empoderamento), o grupo é convidado a seguir o gesto, 

experimentar o movimento como em coro. 2. Outro movimento - mulher que se desloca rapidamente 

pelo espaço, desconfiada, com receio (medo, insegurança, perseguição). Novamente o grupo 

acompanha o movimento. 3. Mulher que eleva as mãos aos céus, como que a buscar algo (observação 

do que está construído, contemplação, estar satisfeita pelo que vê). Grupo experimenta. Diretora 

pergunta a todos se algum outro movimento trouxe referência ou chamou a atenção. Um gesto de 

punhos fechados e braços para baixo (tensão, controle, força, relutância, energia concentrada). O 

grupo é convidado a experimentar também esse movimento. Após, direção propõe a formação de três 

grupos a partir dos gestos e movimentos criados. Em um dos grupos ficam as duas mulheres - dos 

punhos fechados e a que observava os céus. 

Nessa etapa os participantes de cada grupo apresentam uns aos outros suas percepções. Conversam 

sobre a temática: Mulheres em Cena com as diretrizes de conquistas, desafios e retrocessos nos 

direitos das mulheres. Reúnem-se e decidem uma cena. Os grupos se constituíram de, 

aproximadamente, 10 a 15 pessoas em cada um. 

Etapa sociodramática: Mulheres em Cena 

Cena 1 – Assédio Mulheres assediam um homem que, encurralado, levanta um cartaz de Socorro. Ao 

final da cena, a direção solicitou que congelassem. Quando perguntou ao homem como se sentiu ele 

disse que achou estranho e engraçado, mas que ficou encurralado. Isso causou muito incômodo, mas 

ele disse que mesmo numa situação de assédio, as mulheres são bem menos agressivas que os homens. 

Cena 2 - Não cena. O grupo se dividiu entre homens e mulheres para pensar uma cena, mas não 

conseguiram chegar a uma conclusão, um consenso. A cena foi um grande aglomerado com um núcleo 

de três homens que não se deixavam alcançar pelas outras pessoas (em sua maioria mulheres) e estas 

reivindicavam que a cena tinha de ter sido construída, mas não chegaram a um acordo. Divergências. 

A cena foi refeita com resolução vinda da plateia de forma não verbal – uma cadeira é escolhida e 

colocada em cena dessa vez, mulheres abriam as pernas e eram desaprovadas. Quando uma 

participante entra e se senta de uma forma totalmente diferente, a plateia reage positivamente. Depois, 

um ator espontâneo retira a cadeira de cena. Acaba assim e com muitos aplausos da plateia. O grupo 

percebe-se satisfeito com o desfecho. 

Cena 3 – Micro cenas – todas com papeis invertidos – os homens interpretaram mulheres e vice-versa. 

Inversão de papeis – técnica utilizada pelo grupo a. Escola - meninos e meninas cada grupo de um 

lado. Meninos jogaram bola e meninas tinham de brincar de “coisas de menina” – aquelas que a 

sociedade impõe. b. Família - menino podia sair e menina não. Briga familiar. 
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c. Assédio sexual - homem perseguindo mulher. Mulher reage com violência. No momento de 

partilha, o homem que fazia papel da mulher em cena depois disse que é da cultura de paz, mas não 

conseguiu reagir de outra maneira que não fosse com violência e truculência. d. Avó e netos (um 

casal) - Avó diz aos netos que o mundo mudou e as regras eram outras quando ela era jovem, para os 

netos serem e fazerem o que quisessem, aproveitarem oportunidades. 

Partilha e Processamento 

O compartilhar se iniciou às 16 horas, aqueles que quiseram tiveram a oportunidade de se expressar, 

principalmente no que se referia ao clima emocional, como estavam se sentindo após a vivência. 

Muitas palavras emergiram, num exercício de síntese desse processo: 

Alívio grande Socorro e Cura Desconstrução Importância da troca de papéis Garantia do Lugar de Voz 

Escuta amplificada Direitos iguais Olhar para os privilégios Perceber o quanto é difícil para mulheres 

o medo que vivem. Angústia “Primeira vez que me sinto tão à vontade para me expressar.” – homem 

adulto Sei que as mulheres vão me chamar de machista... O machismo existe nas mulheres. Elas criam 

os filhos assim. Existe o machismo inverso.” – homem adulto É necessário se abrir para desconstruir 

conceitos e preconceitos. “Não consigo falar em público, mas preciso... todos os dias sou assediada e 

desrespeitada. A luta do feminismo é por direitos iguais. Para mudar o que está posto.” – jovem 

mulher As cenas foram muito focadas no machismo e no ponto de vista das mulheres que veem nos 

homens o inimigo. Empatia e respeito. “A mulher do Trump é quem manda nele.” – ator espontâneo. 

O sentimento comum foi de bem estar, apesar da problemática envolvida no tema. Algumas pessoas 

estavam bastante emocionadas e refletiam sobre tudo que envolve a luta de resistência das mulheres 

até os dias atuais. A experiência de terem dramatizado conjuntamente foi enriquecida pela percepção 

de mulheres e homens que, em seu dia a dia, não tem o espaço para partilhar, conversar e repensar 

padrões impostos e socialmente aceitos, que acabam por negar a existência e necessidade de direitos 

de igualdade entre mulheres e homens na sociedade. O diálogo e a ação refletida abriam a 

possibilidade do novo. Essa sensação de incômodo e revisão de padrões permeou os discursos que 

também reforçaram o quanto o sociopsicodrama vale para quebrar paradigmas e aproximar as pessoas. 
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01.04.17 

 

Diretora: Roberta Amaral 

Ego-auxiliar: Eduardo Lopes 

 
Participaram do ato cerca de 60 pessoas. Entre os participantes 

haviam muitos estudantes de psicologia e alguns frequentadores 

assíduos. 

 

1 de abril: dia da mentira, aniversário de 96 anos do psicodrama e 
dia do inicio da ditadura militar de 1964.  

Como aquecimento a diretora utilizou imagens extraídas de um 

dicionário de idiossincrasias. Entre as imagens estavam: engolir 
sapo, pagar pato, dar murro em ponta de faca, pisar em ovos, pedra 

no sapado, boca fechada não entra mosca, entre outras.  

A diretora solicita ao grupo caminhar em volta das imagens e os 
convida a pensar histórias, sejam elas pessoais ou não, que as 

imagens os evoque. A partir daí os convida a compartilhar suas 

histórias. 
Surge um primeiro candidato. A diretora propõe como regra contar a 

história em primeira pessoa- buscando a apropriação da história 

relatada. 
O narrador nos contar que se deparou com um pato na Avenida 

Paulista colocado para simbolizar a sensação do povo frente à 

corrupção dos nossos representantes políticos- suscitada pela 
imagem do "pagando pato". 

A diretora pede ressonâncias, sentimentos, pensamentos ou novas 

historias... 

Surgiu um outro candidato que relata uma cena na qual se coloca 

como observador de uma tragédia na qual após um avião cair este é 

saqueado por pessoas que não parecem se importar com os corpos 
ali presentes. 

A diretora pede ressonâncias e surge um personagem que justifica o 

fato de estar saqueando avião no desemprego, na fome e em sua 
falta de perspectivas.  

Surge outro personagem que o alerta para o fato de que, agindo 

assim, está reproduzindo a conduta do governo. 
Em seguida surge o general e o saqueador se une a ele, e é 

nomeado pela plateia como papagaio. 

Assim demos inicio a um teatro espontâneo. 
Tudo se passa num cenário que nos remete ao período da ditadura 

militar, ou aos dias de hoje? Há controvérsias. Para a maioria, um 

regime que permanece nos dias de hoje. 
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Muito conflitos!! 

Alguns personagens protagônicos: o general, o papagaio do general, 

um homem do povo que é nomeado pelo general como comunista e 
um observador passivo segurando a figura: em boca fechada não 

entra mosca. 

A cena desenrola, e a diretora pede solilóquios ao observador, mas a 
impressão do observador permanece a mesma: difícil! 

Surge Ana, uma personagem que se caracteriza como 

revolucionária. Ela se sente sozinha. Ana refere querer, mas não 

conseguir assumir o papel do observadora passiva. A diretora 

propõem a inversão e,  desse papel, ela relata observar divisão e 

falta de consenso. 
A diretora aproveita a paralisação da cena, pede ressonâncias da 

plateia e põe foco numa criança que explora o ambiente. Para alguns 

uma criança perdida, outros vêem ingenuidade. 
A criança sai da cena e surge um novo personagem representando 

Darci Ribeiro e afirmando: se não investirmos em educação, faltara 

dinheiro para construção de presídios! O educador se posiciona 
cenicamente ao lado do general e dirige sua fala aos comunistas. 

Ana levanta do lugar de observadora passiva e é convidada pelo 

ego-auxiliar a buscar aliados na plateia.  
Surge um manifestante que traz para a cena questões relacionadas 

a reforma da previdência social. Algumas pessoas da plateia se 

levantam, mas não entram em cena. Não havia diálogo entre o 
manifestante e a revolucionária. Seus discursos foram intensos, mas 

solitários. Não tinha força grupal. Não conseguiram alianças. 

Uma adolescente se levanta e se posiciona atrás do observador. Se 
apresenta como a consciência do observador e nos alerta para o fato 

de que, ao irem para a Av. Paulista se manifestar, os professores 

abandonam seus alunos.  O comunista se opõe, e diz a ela que a 
manifestação pode ser feita em outro período, que não comprometa 

o trabalho. A consciência do observador retruca dizendo que ir para 

a manifestação cansa; esgota. 
Surge uma outra personagem: uma mulher que esta desempregada 

e esta em busca de trabalho. Enfatiza que gostaria que alguém 

perdesse o emprego para poder assumi-lo. Um outro personagem 
surge para destituir o general do cargo e a coloca no lugar de 

general. 

 
Foi golpe? 

Antes de sair de cena o general diz ao comunista que conseguiu o 

que queria, e lhe deseja boa sorte. 
A nova general pede um tempo para que possa assumir o papel, e 

refere não ter experiência e não saber como desempenha-lo. Nesse 
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momento o papagaio do general anterior se alia ao comunista. 

Explicita-se um novo conflito entre o general e o manifestante. 

Surge um novo personagem que entra em cena e asfixia o 
manifestante que se aquieta. 

A diretora põe foco numa garota que demonstra querer entrar em 

cena. 
Ela se apresenta como Geni. Reclama que esta ali faz tempo e que 

ninguém olhou para ela.  Afirma que mora na rua, que usa drogas 

para amenizar as sensações, que tem filho para criar, obrigações e 

que está desempregada. Sua fala gera silêncio, até que o novo 

general diz a ela que está sem trabalhar porque quer. 

Ela sai de cena e um membro da plateia a acusa de ter se vendido. 
Surge um morador de rua para relatar sua historia pessoal. 

Demonstra satisfação pelo fato das pessoas o ajudarem, e conta que 

na copa a globo colocou um telão na rua e que, assim, pode assistir 
aos jogos. 

Para contrapor, surge um drogado, que afirma-se a escória, diz que 

sente vergonha e reclama da maneira como o olham. Alguém da 
plateia se manifesta e diz ao drogado que ele não é a escória, mas 

que a mídia o coloca nessa posição. 

Surge uma pessoa que entra e tira uma selfie com o drogado, que 
não se opõe. 

Outro morador de rua surge em cena e relata sua história. Conta 

que foi parar na rua depois de sofrer um trauma. Relata que perdeu 
a família num acidente, e enfatiza que ao chegar ao local do 

acidente, o presente que havia comprado para o filho, ainda estava 

no carro.   
A Diretora põe foco na expressão facial da Darci Ribeiro, pede para 

maxilizá-la e pede um solilóquio, mas a mulher que o representava 

compartilha uma historia pessoal suscitada pelas cenas.  
Ela nós relata que após perder os pais, foi levada para um abrigo, 

onde morou por um tempo até ser adotada por uma família que a 

fez de “escrava”. 
Inicia-se o compartilhamento. 

Durante os compartilhamentos a diretora iluminou algumas cenas 

que surgiram na plateia: 
A criança que explorava o espaço, pegou a figura que representava  

pedra no sapato, se aproximou da mãe,  comparou a figura aos 

sapatos dela, e disse a ela que dentro do sapato tinha cocô. 
Uma professora pede para fazer um discurso/compartilhamento. A 

diretora questiona para quem ela quer discursar e ela diz que para 

todos. Um representante da plateia a aponta o fato de ter uma 
criança presente. Ela desconsidera a fala dele, mas ele insiste e a 

professora se irrita.  
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Um outro membro da plateia refere ter perdido o raciocínio durante 

o compartilhamento. Afirma se sentir um peixe fora d’água, no meio 

da fala dos outros. Ele diz que não sabe se o que pensa é de fato o 
que pensa. Quem fala em mim? Expressa estar questionando as 

próprias opiniões.   

O compartilhar em cena, propiciou não só dizerem o que 
perceberam e para onde as cenas os levou, mas também produziu 

diálogos, identificações, explicitou conflitos de opiniões, além de 

dificuldade de escuta, percepção, consideração e respeito ao outro. 
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03.06.17 

 

 

Evento: Psicodrama Público Centro Cultural  

Modalidade: Teatro de Reprise  

Tema: Entramos pelo cano  

Data: 03.06.2017 Horário: 14:00 as 16:30 

Local: Centro Cultural São Paulo  

Número estimado de pessoas: 50 

Público: Frequentadores do Centro Cultural São Paulo 

Direção: Rosane Rodrigues  

Elenco: Eduardo Coutinho, Andrea Suplicy, Janaina Barea, Mairtom Bezerra, Edir Evaristo, 

Patrícia Franco, Marco Tulio Garcia. 

Músicos: Alexandre Aguiar 

Anotador: Flávia Prado 

Aquecimento: As pessoas ao chegarem entravam para atividade passando por um “cano” 

cênico feito com grandes bambolês e EVA. Depois cano sai de cena para voltar durante 

aquecimento corporal. 

Andar e fazer um movimento para o grupo repetir.  

O cano volta, as pessoas entram pelo cano e, na saída, o participante mostra numa expressão, 

com o corpo, como estava se sentindo ao chegar. 

Os participantes, em roda davam a sua mão direita na esquerda do outro ao lado e mão 

esquerda na mão direita do outro lado. Depois, repetir pulando uma pessoa (o que fez todos se 

aproximarem). De mãos dadas surgem alguns comandos, como mexer o corpo, sambar, etc.  

Em roda, dedão da mão direita para cima, vira 45º.para a esquerda e encaixa na mão do 

participante do lado. Com isso, a roda fica mais apertada e, com a mão livre, mandar energia 

para o trabalho, para dentro de um cano que se forma com as mãos.  

 

Emoções das esculturas fluidas: calor humano - acolhimento, eu não estou só – sou igual a 

todos, paz – tranquilidade, felicidade muito grande – todos interagindo.  

Emoções a partir do cano: Medo de não pertence ao grupo, vitória por vencer o desafio, 

Vergonha por estar passando pelo cano, o que os outros vão pensar.   

  

Fantasia dirigida: Cenas de quando entramos pelo cano na vida. Ou outras que surgirem. Grupo 
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estava muito aquecido. 

Cena 1 – Venceu a perseverança. Narradora de cerca de 80 anos conta que quando 

adolescente quis muito entrar num emprego na light e que foi rejeitada por ser deficiente (um dos 

braços atrofiado). Conta toda a saga de enviar carta e fazer muita força diante da discriminação e 

rejeição. Mas conseguiu e isso foi muito importante para sua vida. 

Músicas – Maria Maria, É preciso saber viver, Ovelha Negra 

Montagem – Grupo todo de um lado ia virando de costas quando a atriz que fazia a narradora se 

aproximava. Ela escreve uma carta simbólica (tecido) e atira para por cima dos atores de costas 

para ela e um ator fazendo o chefe, que está atrás do grupo, pega e não sabe o que fazer. Ela 

volta e o grupo se desloca para frente do palco protegendo o chefe. Até que ela consegue entrar 

e o chefe traz a narradora real e coloca o tecido/carta em volta das duas(real e atriz) e diz que ela 

está aceita no emprego. A narradora anda por uma fileira formada pelos atores, que aplaudiram 

como ela contou que aconteceu. 

Cena 2 – Raiva por ser adotada para trabalhar como empregada doméstica  

Músicas – O cio da terra – Romaria  

Montagem – A narradora brinca feliz com as amigas. No fundo do palco, atrás de um tule preto 

esticado entre duas silhuetas de madeira, acontece o encontro do padre/diretor com os pais que 

irão adotar, com um aperto de mão (negócio). Eles vêm e tiram a narradora da brincadeira 

(amigas saem) e apenas dão ordem para trabalhar, limpar etc. Até que (aos 18 anos) ela se 

liberta e começa a gritar que está com raiva, muita raiva (várias vezes) e vai para o fundo, bate 

para o fundo e bate com a mão no fundo. A raiva permanece na protagonista, até que ela sai de 

cena e a diretora questiona a narradora se ela se sente contemplada pela cena, ela relata que 

ainda está com raiva, mas que os pais já morreram. A diretora diz que no Psicodrama podemos 

trazer para a cena pessoas que já faleceram e pergunta para a narradora se ela quer trazer os 

pais para conversar, ela diz que não e que tinha acabado de conquistar o diploma de segundo 

grau. O grupo volta para a cena e trás para a narradora uma cena de conquista do diploma.  

Cena 3 – Pai dá dinheiro para filho, pai apanha do filho.  

Músicas – Bichos escrotos flores naquela mesa  

Montagem – Os 3 filhos são acolhidos pelo pai ajoelhados (criança). Cada um vai para um lado e 

o filho agressivo fica pedindo coisas para o pai, que dá tudo (vários tecidos). O filho/narrador vê 

tudo contrariado. Ele se aproxima do pai e pergunta “porque?”. Há uma disputa entre os filhos e o 

pai fica no meio. Termina com o filho implorando uma resposta ao “porque?”. (não era para ter 

esta disputa direta e faltou mostrar o lado perdulário do filho agressivo). 

Compartilhamento – muito emocionante com as pessoas contando quanto foram afetadas. 

Depoimento de que antes do psicodrama era cego, surdo e analfabeto. Outro contando como a 

narradora deficiente servia de exemplo para sua vida. Enfim muito significativo para as pessoas. 

Grupo pediu para terminar com música. E assim foi. 

 

 

 

 

 



243 
 

24.06.17 

 
Relato e Reflexão do Ato Socionômico no Centro Cultural, dia 24/06/2017 
 

 

Os personagens contadores de estórias que atravessam a cultura como 
aquecimento: a magia que contagia o método sociopsicodramático e articula 

Ser e Ação  
Mariângela Pinto da Fonseca Wechsler 

 
 
Dia 24 de junho, dirigi no Centro Cultural, com os Egos- Auxiliares Catarina Barbosa 

(Psicodramatista DPSedes), Débora Mello (Didata-Supervisora SOPSP) e Mariana Couri ( 

Formanda Psicodramatista DPSedes) e foi um Encontro mágico. 

 

Obrigado pelo belo acompanhamento do Diretor e do grupo. 

 

Trabalhamos com um grupo de 40 pessoas e depois de um intenso aquecimento onde 

contamos estórias sobre o solstício de inverno no hemisfério sul, sobre o nascimento de São 

João Batista, sobre as festas juninas que trazem o sincretismo entre as celebrações cristãs e 

pagãs, com singularidades regionais, e sobre Brasília, sede do Poder Político, onde os rojões 

celebram o disruptivo institucional e a corrupção anunciada (levamos a bandeira brasileira), 

tivemos 4 cenas representantes grupais 

 

1) Que dor... 

2) O batismo do Otário 

3) vem...nem morta (antítese) 

4) Caridade 

 

Trabalhamos a cena protagônica - Que dor...- e vivemos um Sociopsicodrama, a partir da 

pesquisa do mundo privado do protagonista, desenhando o personagem protagônico (papel 

de filho raivoso, cobrador, culpado, impotente na relação com uma mãe que 

complementava o conflito e um pai ausente) e ao objetivar seu drama, desdobramos para o 

grupo, permitindo a subjetivação. Terminamos no “arraial de Pindamonhangaba”, dançando 
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quadrilha junto ao personagem protagônico e a sua mãe, passando por trenzinhos mágicos 

ao som de várias músicas. 

 

Um momento marcante e dissonante, durante a dramatização nos fez parar para escutar a 

polifonia, uma das vozes da plateia que aclamava raivosamente, como um duplo do Pitty Bull 

em cena...o diretor pediu que entrasse como um personagem, ou que engrossasse o Pitty 

Bull, mas não foi escutado. O personagem Pitty Bull estava solto..Ficou até o final da 

produção do contexto dramático, mas no compartilhar se retirou. Triste, pois, de alguma 

forma, este Acontecimento replicou a dificuldade de se implicar na produção coletiva, quer 

pelo viés da direção daquele sociopsicodrama, quer pelo esvaziamento da legalidade e 

legitimidade que atravessa nosso contexto social marcado pelo vértice ético e político.  

 

Conseguimos criar, coletivamente, cenas de linhas de fuga para não repetição do conflito e 

os personagens da potência, da vontade e da amorosidade puderam aparecer, dando um 

tom para novas possibilidades de organização quer intrapsíquica, quer relacional. 

 

Algumas das últimas palavras ao sairmos do contexto dramático: renovando nossas 

possibilidades, reconciliação, movimento, evolução, perdão, cumplicidade, amor ativo, 

felicidade... 

Compartilhares: o filho que se deu conta do quanto havia se distanciado de seus pais 

adotivos; a filha que se surpreendeu ao dar voz ao sentimento de ódio ainda vivo pelo pai já 

falecido; o filho de uma mãe depressiva que, após muito se culpar, se prioriza e, assim, 

consegue ajudá-la a fazer o mesmo; a importância de se respeitar o próprio limite para 

conseguir respeitar o do outro; toda transformação começa em mim!... 

“Foi um prazer fazer parte de trabalho tão intenso e mágico”, compartilha a Catarina, um 

dos Egos-auxiliares. 

 

Reflexões a partir da prática: 

__._,_.___ 

Inspirada pela experiência, darei visibilidade a dois vértices de reflexão: o primeiro relativo a 

importância do aquecimento para produzir um “clima mágico”,“ um sonho”  durante o 
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processo de produção, quer no contexto grupal, quer no dramático, a própria utopia 

moreniana; daí me surge o poema: 

“Um sonho que se sonha sozinho é só um sonho, um sonho que se sonha junto é realidade” 

O segundo vértice, relativo às nossas próprias avaliações dos trabalhos realizados, uma linha 

de fuga para sairmos do lugar de situar os trabalhos no Centro Cultural como um produto a 

ser consumido, visto que a lógica do consumo requer um expectador, mas sobretudo,  

referendar o o quê  do primeiro vértice – o clima mágico, o sonho  produzido no contexto 

grupal – como os ingredientes fundamentais para que o método vivenciado possa ser 

considerado um  contradispositivo, lugar  de reterritorialização, de lugares  próprios e 

singulares de criação e cocriações. 

 

Para nos adentrarmos à primeira reflexão, penso ser importante o Diretor estar atento às 

festividades culturais e acontecimentos políticos que atravessam o momento do Ato 

Socionômico. Poder traduzir, de forma criativa, no contexto grupal, aquece o grupo ao 

pertencimento, pois cria um caldo cultural; desperta sua crítica/resistência ao instituído, 

incentivando movimentos instituintes; facilita à conexão com momentos já vivenciados 

imaginados, ou em suspensão. No nosso trabalho os personagens contadores de estórias 

cumpriram esta função. 

 

Foi dessa forma, no entanto intuitiva, que a Diretora facilitou e dirigiu o Ato Socionômico. 

Aqui, ao refletirmos, estamos tecendo palavras e sentidos. Pensamos que as estórias 

contadas na etapa de Aquecimento, encarnando “personagens contadores de estórias 

medievais e atuais”, facilitaram a tele-espontaneidade , (perspectiva relacional e individual, 

ao mesmo tempo) substrato das ações criativas, da cocriação. 

 

Sabemos que o momento criativo requer um caldeirão de conteúdos imaginários e o que 

seria a cultura senão um amontoado de conteúdos simbólicos que pedem repetição e 

recriação e para poder ser repetido e/ou recriado é necessário um Locus e uma Fonte: o 

Locus é o Espaço Público no Centro Cultural, a Fonte, os ingredientes vivenciados nas etapas 

do método, a partir da magia, do lúdico, dos sonhos, do jogo com seu ritual, fonte de 

conteúdos imaginários.  
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Transitar entre o imaginário e o simbólico, a partir de um sofrimento vivido no real, é o que 

permite as possíveis ressignificações. No entanto, para tal é necessário que o sujeito possa 

resgatar sua potência, uma rearticulação entre Ser e Ação. 

 

A separação entre Ser e Ação, consequência do encontro entre as Substâncias e os 

dispositivos (Agamben, 2009) podem ser pensadas e quiçá reformuladas por intermédio de 

um Locus  que permita a restituição do poder que articula Ser e Ação. A profanação cumpre 

esta função, veiculando a magia, o sonho, o lúdico, o jogo. (Wechsler, 2014) 

Acreditamos que a vivência deste Sociopsicodrama, conceituado, aqui por um 

contradispositivo, com as etapas do método que imprimiu o tom mágico pelos contadores 

de estórias, possibilitou a articulação entre Ser e Ação, ontologia e praxis de todos do grupo, 

facilitando a ressignificação do personagem protagônico, abrindo espaços para novas 

territorializações e, sobretudo, trazendo a corresponsabilidade de todos os agentes 

presentes. 

Aí se encontram o primeiro e o segundo vértice de reflexão.  

O aquecimento trazendo magia, ludicidade, sonho fecudam o método e ele se torna um 

contradispositivo: lócus nascendi da criação singular, perseguindo ou não o status nascendi 

do conflito e sua matrix, ao mesmo tempo lócus nascendi das cocriações em status nascendi 

: movimento imanente, processo imanente de construção coletiva de conhecimento.  

 

Referências Bibliográficas: 

MASCARENHAS , PEDRO 

MORENO, J.L 

WECHSLER, M.P.da F.e MONTEIRO, R.F.. 
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08.07.17 

 

Psicodrama no CCSP – 08/07/2017 

Diretora: Terezinha Tomé Baptista 

Participantes: cerca de 35 pessoas, que foram chegando em momentos diversos do encontro. Vários 

“estreantes”: no inicio dos trabalhos, quando cerca de 20 pessoas já estavam, a metade era de 

pessoas que estavam pela 1ª.vez. 

Alguns exercícios para aquecimento e integração iniciais e entre eles sugestão de que as pessoas 

caminhassem pelo espaço físico, para conhecê-lo e explorá-lo. 

Na sequencia, 3 pessoas quiseram contar a imagem que lhes tinha ocorrido a partir desse momento 

inicial de aquecimento. Parece que a exploração do ambiente físico foi mobilizante para lembrança 

ou construção dessas imagens: 1- uma pessoa que tem um compromisso numa cidade do exterior, 

mas para chegar até o mesmo passa por um caminho em forma de labirinto, onde vai tranquila 

conhecendo pessoas e lugares, até chegar onde almejava.  (LABIRINTO) 

2- um tipo de seita que valoriza a idéia de que há coisas que têm que ficar escondidas (SEITA X 

COISAS A ESCONDER) 

3- confinamento: lugar de onde uma pessoa não consegue sair. (CONFINAMENTO) 

Os participantes escolheram qual cena mais lhes tocava e esses subgrupos trabalharam juntos para 

compartilharem impressões e criarem uma forma dramática de se representar. 

A cena 1 (LABIRINTO): um  personagem se “atirando” para novas experiências a partir do ponto de 

chegada, depois de percorrer caminho longo mas de bom aproveitamento (conhecendo pessoas e 

lugares novos). 

Cena 2 (SEITA x COISAS A ESCONDER):  os personagens jogavam “coisas “ dentro de uma caixa que na 

sequencia foi descartada....na ampliação com participação da plateia, quem quis pode jogar dentro 

dessa caixa as “coisas” das quais queria se desfazer. Algumas: mt trabalho; culpa; arrependimento; 

medos....e alguns  questionando sobre ser definitivo esse “jogar dentro da caixa”.....será que não 

seria o caso de “enfrentar o que é difícil, ao invés de se desfazer ou esconder?”. 

Cena 3 (CONFINAMENTO):  vários personagens confinados em: pressa (sem se saber mt porque nem 

para que); apego ao celular; prazo estreito para entregar trabalho; mt trabalho e espera de férias;  

prisão mental..... muita reclamação e pouco movimento para sair dessas situações...alguns saiam e 

em pouco tempo voltavam ao confinamento.......e plateia questionando se esse confinamento não 

seria uma “produção da própria pessoa”;  “se ficar nessa situação não é forma de não sentir o vazio”; 

”será que rotina é escravizante ou organizadora?”  E “pressões, auxiliam ou atrapalham?” “ Não é 

recomendável julgar pelo que se vê: o importante é a vivencia que a pessoa tem a partir de sua 

experiência própria”. Etc.... 
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No compartilhamento/comentários (essas duas etapas ficaram simultâneas ao final, até porque já 

houvera vários compartilhamentos durantes as cenas), muitas idéias para reflexão, algumas delas 

citadas acima. 
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29.07.17 

 

Psicodrama   Público      CCSP  29/07/2017   – relato 

direção: Valéria Barcellos 

público: 28 participantes 

 

Aquecimento Inespecífico: Jogos lúdicos que remetem a infancia . 

Aproveitando a liberdade que o espaço do subsolo permite propus jogos 

de “correria”. 

Batatinha frita um dois três / Esconde- esconde com piques 

Aquecimento Específico: Aquecimento interno,  lembrar de uma cena 

da própria vida na infância: Um segredo que os adultos não podiam 

saber. 

4 subgrupos, 4 cenas 

Cena 1: moleque vai na feira com a mãe e uma irmã e se interessa por 

um chaveiro. Pede para a mãe comprar mas a mãe não tem dinheiro. 

Outro momento da cena já em casa e o moleque aparece com o 

chaveiro na mão, produto do furto. 

Cena 2: cena das crianças jogando pedras no trem. Na cena seguinte o 

pai junto dessas mesmas crianças conversa com o responsável pela 

estação que se queixa contando que tem gente jogando pedras nos 

trens e comenta: pessoas diferentes de seus filhos que são tão 

educados. E as crianças ficam na “moita” sem revelar ao pai que eles é 

que atiravam as tais pedras no trem. 

Cena 3: menina queria muito ter um gato mas seus pais não permitiam. 

Um dia a garota pega um gatinho na rua e esconde no seu quarto. Os 

pais percebem que aumentou o consumo de leite na casa. Por 3 meses a 

menina criou o gato escondido em seu quarto.  

Quando os pais perceberam a presença do gato, ela já era a mãe do 

gato há 3 meses e não teve jeito, o bichano ficou na casa. 
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Cena 4 : Moleque foi contrariado pela família e resolveu “sacanear” toda 

a família passando pimenta em todos os copos. Sua irmã viu e delatou. A 

consequência foi que ele teve que lavar toda a louça do almoço. 

Nos comentários surgiram muitas outras narrações de cenas da vida 

como essas: 

# Irmãos brincando com o caçula. A menina avisou para o caçula ficar 

dentro da caixa de papelão e não sair por nada senão ela daria uma 

martelada na cabeça dele. Derrepente o caçula, curioso colocou a 

cabeça do lado de fora da caixa e o combinado aconteceu. Ele levou 

uma martelada na cabeça e começou a sangrar muito. A menina. Autora 

da façanha, foi avisar os pais que o caçula precisava de hospital e 

incriminou o outro irmão que foi cúmplice. 

#Dois amigos brincando no topo de uma escada: um era o ultraman e 

deu um golpe e o amigo, a vítima rolou escada abaixo. Enquanto isso o 

“ultraman” imaginou que o amigo iria quebrar o pescoço e morrer. Mas 

nada disso aconteceu e o “ultraman” gargalhou muito, de nervoso 

talvez. A mãe do “Ultraman” chegou e achou que ele estivesse chorando 

por susto e o abraçou consolando. Até hoje sua mãe acredita que ele 

estava chorando quando na verdade ele estava rindo. 

Comentamos como as crianças não tem noção do perigo, como são 

maldosos as vezes, etc 

Junto ao grupo decidimos ir embora com essa sensação de leveza com 

esse gostinho de infância sem grandes aprofundamentos. 
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18.11.17 

 

No dia 18 de novembro, às vésperas da comemoração do “Dia da Consciência Negra”, 

aconteceu no Centro Cultural de SP, um espaço de fomento às diversas manifestações 

culturais, o Psicodrama Público, sob direção de Maria Célia Malaquias e equipe: Daniela 

Cardoso, Denise Silva Nonoya, Lúcio Guilherme Ferracini e Teresa Cristina  B. Gonçalves, 

com o título: Relações Raciais – Lugar de Fala: Ação e Criação.  

Foi proposto ao grupo que se dividisse em duas turmas para vivenciar “A Caminhada 

do Privilégio”, que consiste em responder perguntas e dar passos para frente ou para trás, de 

acordo com as respostas. Enquanto um grupo vivenciava, respondendo as perguntas, o outro 

assistia a cena que se formava. Ao final dos dois grupos, o resultado foi similar, terminando 

com um homem branco à frente de todos e uma mulher negra como a última da fila. Algumas 

das palavras ditas em soliloquio: dor, vergonha, humilhação, incomodo, invisibilidade, 

mudança. 

Após essa vivência, foi proposto aos grupos que se dividissem em pequenos grupos 

para um compartilhar entre eles e ao final dessa discussão, foi pedido a eles que 

compartilhassem com os demais algumas palavras, ou uma frase, que pudessem sintetizar 

essas discussões. As falas trouxeram os seguintes pontos: de que há uma desigualdade em 

relação às oportunidades de vida, que os privilégios deveriam ser direitos de todos, que é 

preciso haver uma mudança nesse cenário, de que há uma sensação de dor, tristeza, 

indignação e impotência, mas também que há uma intenção e vontade de colaborar para que 

essa mudança aconteça, entre outras coisas.  

Também foi relatado por alguns participantes o quanto viver essa cena concreta da 

caminhada foi importante para experimentar algumas sensações, percepções e, sobretudo, 

reconhecer qual é o lugar de fala de cada um dos protagonistas daquela cena. Além disso, foi 

sugerido a esse grupo que pudesse pensar em sonhos face à vontade e intenção de mudança. 

Denise e Daniela (egos auxiliares) propuseram uma cena onde os dois homens brancos e as 

duas mulheres negras que representaram o começo e final da caminhada feita pelas duas 

turmas ficassem na mesma linha, ilustrando o momento onde os direitos fossem vividos por 

todos e os privilégios deixassem de existir. Uma participante compartilha “...eu me vi à frente 

e foi muito incomodo, me dei conta de tanta coisa que acontece atrás de mim, em minha volta, 

isto era invisível para mim. É preciso mudar isso...” 

Ao final, no compartilhar do grupo, foi proposto uma música cantada por todos, do 

Legião Urbana - “Pais e Filhos” onde as pessoas puderam andar pelo espaço e se despedir 

umas das outras, nas suas mais diversas manifestações. A diretora e equipe discorreram sobre 

suas percepções da vivência, sobretudo de como é importante a discussão do tema das 

relações raciais, que é um tema incômodo, mas que precisa ser pautado, da proposta de 

horizontalizar, de viver essas cenas cotidianas de modo mais circular e, também, de que a rede 

que cada pessoa presente ali tem pode ser fonte dessa energia criativa para a tão sonhada 

mudança nas relações, em que o lugar de fala de cada seja respeitado, compreendido, 

considerado.  
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Psicodrama Público  - Centro Cultural São Paulo 
Direção 16 de dezembro 2017 
 
Diretora: Mariângela Pinto da Fonseca Wechsler 
 
Egos-Auxiliares: Alessandra Felice, Andrea Suplicy e Birgit Möbus 
 

Trabalhamos no Centro Cultural  com um grupo de 15 a 20, contando com a equipe 
dirigente. Menor número, mas muito produtivo 
 

Quando o povo do centro cultural chega estávamos em roda cantando maracatu... 
“cheguei meu povo”, cheguei pra vadiar...e  assim se integram à roda e cada um vai 
cantando para quê chegou: prá encantar, prá escutar, prá aprender, prá refletir, prá criar, 
etc...o povo do centro cultural chega trazendo suas bagagens afetivas, e ao se cocriar o 
caleidoscópio, o grupo apresenta as experiências emergentes que representam o percurso 
de 2017. 

 
Para explorar estes fenômenos emergentes do grupo, a diretora convida a todos a 

perceber o espaço, e sugere a identificação e diferenciação do grupo, entre antigos e novos 
(recortes identitários no aquecimento inespecífico). Os frequentadores demonstram com 
imagens e esculturas os significados (sentidos) dos trabalhos do Psicodrama Público do 
Centro Cultural. 

 
As perspectivas para 2018 tornam-se imagens, cenas, dividindo os grupos entre as 

vontades  de  plantar e cultivar sementes já plantadas;  “ ter um canto”  “ter raízes”; o grupo 
se aquece para contribuir com o roteiro no contexto dramático, experimentando 
personagens com padrões internalizados . 

 
Em decorrência, o grupo é aquecido (específico) para pensar em cenas que lhes 

afetaram em 2017 e que gostariam que fossem transformadas em 2018. Assim, emergem os 
sentimentos de Solidão; Impotência; Dor; Tristeza; Angústia, Relação de Poder; Ego; 
Orgulho; Vaidade. Cenas vividas, lidas ou assistidas. 
 
No cenário dramático  apareceram esculturas que representaram: 
 
1) tristeza 
 
2)  Dor, medo e insegurança 
 
3) solidão e reflexão 
 
4) inclusão, paz 
 

A escultura escolhida foi a que representava dor, medo e insegurança 
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A partir disso trabalhamos com a cena do representante grupal e coconstruimos  um 
sociopsicodrama, onde, iniciou-se com a cena que abarcava a impotência e angústia pelo 
personagem vítima de um assalto.  

Vítima, representando a fragilidade do grupo, onde aparece a necessidade do 
socorro, da ajuda. Também existiu o isolar-se, não querer incomodar o outro. A omissão pela 
ajuda, sugeriu uma violação a si próprio.    

 
Na sequência, como desdobramentos em cena, apareceram os Ladrões: 
Em oposição à vitima, este personagem, é caracterizado por uma ilusão de Poder em 

reposta à inveja, pois existe pela sensação da falta. O roubo justifica-se pela sociedade ser 
desigual.  

 
O encadeamento de cenas propõe um trajeto que convoca contra papéis que abre a 

possibilidade em dialogar com os conflitos internalizados, que são percebidos ou 
identificados pelo grupo. A medida que os participantes tomam os papéis  desses 
personagens que falam de si e de seus conflitos, reconhecem a fragilidade da Força, seja ao 
depara-se com sua vaidade, impotência, Ego, medo, inveja (neste momento uma cadeira  é 
colocada no cenário e a plateia sobe nela para experimentar estes personagens ditos 
poderosos) 

A dramatização é encerrada quando os participantes experimentam seus próprios 
poderes, podendo se reconhecer. A sensação final é de alívio do grupo, experimentou-se 
uma leveza. Assim, são esses sentimentos que se confirmam no compartilhamento, o que 
ficou marcado em cada um. 

E, é com uma ciranda linda, atravessada de poemas e músicas, cheia de novos 
sentidos que o grupo aguarda 2018! Empoderados. 
 
Nossas ressonâncias... 

Reconhecer –se. Navegar rumo ao desconhecido à procura do conhecimento de si e de sua 

própria existência, ou seja, da sua própria história. 

 

Conto da ilha desconhecida 

José Saramago. 

Um homem foi até o seu rei fazer um pedido. A casa deste rei tinha muitas portas dentre 
elas a porta da petição e a porta do obséquio. O homem lá chegando foi bater à porta das 
petições, pensando este que seria atendido pelo rei, acabou sendo atendido pela mulher da 
limpeza, pois o rei estava muito ocupado na porta obséquios. Assim sendo o rei mandava o 
primeiro-secretário atender a porta da petição, este por sua vez mandava o segundo-
secretário, este chamava o terceiro, que e por sua vez mandava o segundo, e assim por 
diante até chegar à mulher da limpeza que em não tendo quem mandar, acabou abrindo a 
porta. Perguntou o que o homem queria falar com o rei, mas este no lugar de pedir algo 
disse: 

- ″Quero falar ao rei″. 

https://www.infoescola.com/escritores/jose-saramago/
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A mulher reclama e o homem diz que só sai quando o rei vier. E assim a fila da petição foi 
aumentando e do obséquio diminuindo, já que o homem não saía do lugar. Passado alguns 
dias, muito contrariado, o rei foi atender a porta e o homem pedira um barco. O rei com 
certa implicância perguntou para quê o homem queria um barco,  este por sua vez explica 
que queria encontrar a ilha desconhecida. Em primeiro momento o rei nega, mas depois de 
tanta insistência do homem o rei cede. Com o recado do rei por escrito foi até o porto e 
entregou ao capitão, que lhe entregou um barco. 

O melhor do conto é que a mulher da limpeza acompanhara o homem, afirmando que agora 
resolveu mudar de profissão, iria limpar barcos. 

Este é um conto muito especial, pois os personagens não têm nomes e são identificados por 
sua posição social, abrindo o leque para as desigualdades sociais. O texto traduz 
um paradoxo superficialmente estranho pela busca do desconhecido. Ocorre à valorização 
dos anônimos, os mesmos têm o poder de decisão. A situação vivida pelo homem mostra 
uma burocracia que acontece nos dias atuais. O homem a procura do ″EU″, navegar ao 
desconhecido a procura do conhecimento de si e de sua própria existência, ou seja, da sua 
história. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://www.infoescola.com/sociologia/desigualdade-social/
https://www.infoescola.com/linguistica/paradoxo/
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9. CRONOGRAMA 

 

 

Atividades Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul 

Revisão da Literatura 
   

    
 

  

Seleção do material no site da FEBRAP 
   

      
 

Organização do material selecionado  
       

Leitura e análise das sessões selecionadas 
       

Discussão e categorização dos temas presentes e elaboração de 

correlações com as notícias do jornal 
    

     

Elaboração e entrega do relatório parcial  X X  X  
  

    

Discussão dos resultados 
   

X X X 
 

Elaboração e entrega do relatório final  
 

       X X  X  

 


