
  

  

   Lugar e não-lugar : um olhar antropológico sobre o psicodrama público na sala 

Adoniran Barbosa  –     Centro Cultural São Paulo.  

  Ana Maria de Niemeyer[1] 
  

1.Introdução: os psicodramas públicos na Sala Adoniran Barbosa. [2] 

  

Na sala Adoniran Barbosa, principal teatro do Centro Cultural São Paulo/SP, vêm 

acontecendo, desde agosto de 2003, psicodramas públicos dirigidos gratuitamente por 

psicodramatistas paulistanos. [3] Nesta sala um pé direito muito alto, fechado por um 

teto de vidro, permite uma disposição espacial interessante:  uma platéia em cima, em 

forma de arena,  circunda uma abertura central dirigida para o  palco, localizado no 

plano inferior. Escadas interligam estes dois planos. Na parte de baixo, os  lugares 

reservados para o  público estão distribuídos em dois conjuntos de cadeiras dispostos 

frente a frente, separados por um  palco quadrado. A porta de cima permanece sempre 

aberta, sinalizando a liberdade de entrar e sair do psicodrama que se desenrola no palco, 

tal como ocorre em eventos como esses em ruas e praças.  

O público é formado por freqüentadores do próprio CCSP e por população em situação 

de rua, desempregados, aposentados, portadores de dificuldades especiais, pacientes de 

hospitais psiquiátricos, alunos e professores de cursos de psicologia,  de psicodrama e 

de teatro, estudantes e professores do ensino fundamental e médio de escolas 

particulares e públicas,  profissionais liberais, operários, entre outros. Esses convocam 

pessoas de seu relacionamento e as redes vão se abrindo de tal forma que ao longo 

desses  anos de existência, é possível dizer que o público é  maior e mais heterogêneo 

do que no início. [4] A frequência semanal variava (na época em que este texto foi 

escrito) entre 60 e 120 pessoas, que vinha dos mais diversos bairros do município de 

São Paulo e também do interior do estado. [5] 

Antes de apresentar os objetivos de uma pesquisa antropológica sobre esses 

psicodramas, vejamos como esta explicação incluída no folder distribuído aos 

 freqüentadores do  Centro Cultural São Paulo (CCSP),  esclarece o que é  psicodrama e 

sociodrama,  criações de Jacob Lévi Moreno (doravante J.L.Moreno): 

  

    Psicodrama “é uma forma de trabalhar com grupos (e com as pessoas dentro dos grupos) de maneira 

terapêutica, pedagógica, investigativa, que tem três pontos básicos de apoio : o teatro (que é a sua raiz 

mais forte), a psicologia e a sociologia. Não é um teatro como todos conhecem, em que uma peça 
escrita por um autor é representada por artistas para a platéia. Aqui a platéia e os artistas se confundem.  
      O texto a ser representado surge na hora; o drama que surge é o drama do grupo presente. Os 

profissionais participantes apenas ajudam a montar o desenvolvimento das cenas. Dessa maneira, 

diferente da convencional, pode-se lidar com as questões surgidas, tanto de interesse pessoal como 

coletivo. As pessoas presentes podem se aproximar da consciência de em que medida estão criando 

seus próprios dramas, tanto individuais como grupais e em que nível todos os problemas são sempre 

coletivos. 
      Assim se concretiza, em nível simbólico e com a marca emocional da dramatização a clareza de 

que nosso existir é um pensar e atuar coletivamente. Quando se trata de abordar  temas institucionais, 

cujo interesse, no momento do trabalho, transcende o drama individual, chama-se sociodrama.” [6]  
  

Qual o interesse da  apresentação  desse tipo de trabalho para cientistas sociais ?  

É entender essa experiência, que segue outras que vêm sendo realizadas por 

psicodramatistas já há algumas décadas no Brasil: abrir mão de atendimento 

remunerado e  da intimidade e do segredo dos consultórios privados, ao deslocar o 

trabalho terapêutico para o espaço público, para a rua.[7]  É procurar desvendar o que 
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acontece em um  espaço dramático  público quando o cidadão comum  ali se apresenta e 

se dispõe a revelar sua vida, suas histórias, seus relacionamentos.     

Interessa também investigar as motivações dos profissionais que há seis anos estão 

trabalhando gratuitamente para essa população, e os diferentes tipos de trabalho que 

apresentam num espaço público para grandes grupos.  

Para cientistas sociais é importante verificar como práticas de trabalho com grandes e 

pequenos grupos pode oferecer subsídios para pesquisa, tanto como instrumento de 

investigação, como de atuação.  

Para a antropologia em especial, é instigante  estudar a linguagem dramatúrgica 

utilizada nesses eventos. Um desafio, sem dúvida, porque como bem colocou o 

antropólogo Victor Turner na introdução à obra do diretor de teatro  Schechner, os 

antropólogos não aprendem em sua formação como  

  
“estudar o treinamento dos atores no ritual, no teatro e em  performances leigas –como se preparam para 

os eventos públicos, como transmitem o conhecimento performativo, como se vestem, como portam 
máscaras, como se maquiam [...] pois estão mais à vontade com textos, instituições, tipos, protocolos, 

costumes, do que com o como da performance, com o inconstante, o evanescente, e com os 

relacionamentos imprevisíveis que podem acontecer entre atores, audiência e platéia.” (Turner, 1989: Xii 

[8]). [9] 
  

 Foi justamente um desencadeamento de emoções imprevisíveis que aconteceu 

quando,   nos anos 60,  o sociólogo  Edgar Morin e o antropólogo  Jean Rouch,  

 usaram  o psicodrama e o sociodrama no cinema-verdade. [10]    Morin acreditou que o 

sociodrama permitiria a revelação de realidades escondidas sob a superfície das coisas 

e  das relações sociais petrificadas. [11] Durante o processo de realização de um filme 

rodado em Paris, Chronique d’un été (1960),  Morin pensou na possibilidade de cada 

personagem  “ desempenhar sua vida diante da camera, tal como no sociodrama [...]”; e 

também  imaginou que  os realizadores (ele e Rouch) poderiam desempenhar “uma 

espécie de psicodrama” diante das câmeras (E. Morin, 1962: 8).  

Como Morin avaliou a experiência do cinema verdade no filme Chronique d`un été 

(1960) ? Num livro autobiográfico (1997) contou  de onde surgiu a idéia de fazer esse 

filme:      

  

 “[...] E eu me perguntei : „Como você vive ? „ Achei que poderia responder a esta pergunta fazendo-a 

a outras pessoas.  [...] e proponho a Rouch, que fizera filmes na África, de fazer comigo um filme na 
França sobre o tema: „Como vive  você? „[...] E eis-nos envolvidos, nos anos 60, em uma aventura 

cheia de alegrias e de frustrações, que gravou mais de vinte horas de fatias de vida em  película  e que 

foi necessário mutilar        para chegar a um filme de uma hora e meia.  Fiquei muito decepcionado 

com a montagem do filme e desisti de fazer os filmes de cinema-verdade, que havia planejado. “ 

(E.Morin, 1997: 169). 
  

O resultado foi constrangedor: eles foram pegos de surpresa pela emoção, autenticidade 

e força do testemunho de uma protagonista caminhando pelas ruas  de Paris, lembrando 

em voz alta a sua deportação para Auschwicz junto com o pai,  que nunca mais voltou.  

Loizos reproduziu esta  avaliação de Rouch:  

      “A criação de algo que foi além da tragédia; a filmagem de uma memória intolerável,   como um 

sacrilégio espontâneo que nos forçou a fazer alguma coisa que nunca tínhamos feito. Michel Brault 

nunca tinha filmado nada deste tipo, nem eu, e nós nunca fizemos isto de novo” (Loizos,1995: 62). 

[12] 

   Loizos comentou ainda que o 
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    “processo de filmagem virou um psicodrama, e se defrontou com as implicações do que acontece 

quando memórias traumáticas são diretamente estimuladas por repetição. Rouch se afastou desses 

experimentos. Mas o material foi  usado na versão final do filme” ( Loizos,1995: 62). [13]  

  

Mas o que teria se passado no processo de filmagem que traumatizou Rouch ?     Pode-

se especular que, não tendo intenções nem formação terapêutica, este antropólogo  tenha 

ficado mobilizado emocionalmente com a força da exteriorização de conteúdos 

psicológicos dos protagonistas do filme que a ação dramática, mesmo quando muito 

simples, pode provocar.[14]     

No presente estudo de  alguns dos psicodramas do Centro Cultural São Paulo,  não 

estou analisando algo que promovi, ou um psicodrama que dirigi ou, ainda, um outro 

em que tenha sido a protagonista.[15]  Nos  eventos que escolhi para discutir aqui tive 

participações diferenciadas. É difícil ficar de fora de um psicodrama, pois estando na 

platéia, como público,  você pode ser solicitado, ou desejar, a qualquer momento,  entrar 

no palco. Assim, quando quis só registrar ocupei um lugar à parte em um canto da sala, 

fora dos assentos reservados para o público.    

Entre os eventos psicodramáticos realizados no CCSP selecionei dois para analisar aqui 

[16]:  

1. O psicodrama[17] dirigido por Milene Di Stefano Féo (16/10/2004) com a 

participação dos atores psicodramáticos do Agruppaa, quando só anotei.  

2. O teatro espontâneo  dirigido por Cida Davoli (25/10/2003) , quando participei das 

dramatizações. [18]  

Convém, antes de iniciar a análise antropológica, definir brevemente conceitos e 

instrumentos necessários para o entendimento do psicodrama, tal como foram 

introduzidos por J. L. Moreno. Uma vez realizados estes esclarecimentos poderemos 

adiantar argumentos a respeito da idéia de que o psicodrama é um tipo de performance.   

Selecionamos na obra de J.L.Moreno definições conceituais e exposições de métodos de 

trabalho que são indispensáveis para o entendimento dos trabalhos realizados no Centro 

Cultural São Paulo de um ponto de vista antropológico. É uma apresentação reduzida, 

pois ficam de fora as correntes de pensamento filosóficas, psicológicas, religiosas e 

sociológicas, que o influenciaram direta e indiretamente. [19]   

  

2. Performance e psicodrama.   
2.1.Psicodrama 

O teatro de vanguarda, em pleno vapor na Europa de entre guerras, foi uma das 

principais influências no trabalho que Jacob Lévi Moreno, médico de origem judia-

sefaradita, realizou com grupos. [20]A população excluída de Viena (prostitutas, 

imigrantes, entre outros segmentos) mereceu especial atenção de Moreno. Primeiro ele 

criou o Teatro Espontâneo com  atores profissionais que encenavam histórias de sua 

própria vida, sem script pré-fixado e sem ensaio. Ao perceber que esse tipo de 

dramatização tinha grande valor terapêutico, fez a mesma experiência com não 

profissionais. [21] O psicodrama reúne o resultado do aprimoramento dessas primeiras 

experiências, a outras modalidades de terapia de grupo existentes na época. 

 Nos Estados Unidos, país para onde emigrou em 1925, dedicou-se a difundir o 

psicodrama nas ciências humanas. [22] Neste país consolidou a sociometria;  sua única 

criação  que marcou fortemente a antropologia. [23] 

Para as finalidades deste texto interessa apresentar esta diferença colocada por Moreno 

entre  suas abordagens e o teatro convencional:  deixou de lado “toda a maquinária da 

produção teatral -o autor, o ator, o equipamento cênico...”, pois o objetivo do  
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psicodrama  é voltar ao “indivíduo como agente criador” (1985: 333).  Nesta 

perspectiva cada indivíduo é o melhor agente para retratar-se. 

Valoriza o status nascendi, ao invés da “conserva cultural”, isto é, do produto acabado.  

Há sempre uma argumentação de Moreno no sentido de mostrar  que o que é produzido 

na fase de preparação de uma obra -teatral, literária, musical, etc.- é mais criativo do 

que o produto final que permanece em “estado de conserva” (Moreno, 1985: 89, 352, 

353, 157, 161).  

O psicodrama utiliza cinco instrumentos: o cenário, o protagonista, o diretor, o ego-

auxiliar e o público. O cenário é o centro em volta do qual ficam  dispostos os 

participantes do grupo (o público) e onde acontece a ação dramática. O cenário é mais 

do que o palco arquitetônico: 

   “ [...] rodeia os pacientes com um espaço vital supradimensional e extremamente móvel. O espaço 

vital da realidade é, freqüentemente, estreito e limitante. No cenário o paciente pode reencontrar-se, 

seja através da liberdade de pressões insuportáveis ou através da liberdade de expressão e de vivência. 

O espaço do cenário é uma ampliação da vida além da vida real. Realidade e fantasia não estão em 

contradição, mas ambas são funções dentro de uma esfera mais vasta, o mundo psicodramático de 

objetos, pessoas, e acontecimentos “ (Moreno, 1985: 106,107).   
  

O protagonista  é aquele que traz o tema a ser dramatizado, escolhe as pessoas para 

participar da situação e atribui-lhes papéis que serão vivenciados no palco. São duas as 

dimensões solicitadas de um protagonista: 

   “Exige-se dele que se represente a si mesmo no cenário, que esboce o seu próprio mundo. Diz-se-lhe 

que seja ele mesmo e não um ator de teatro, enquanto se exige do ator de teatro que sacrifique seu 

próprio eu para o papel que o dramaturgo prescreve [...] Em importância segue-se a apresentação 

concretizada da vivência. A palavra é introduzida, com toda sua extensão, na dramatização. Há 

diferentes conteúdos na representação de um papel, de um símbolo, na repetição do passado, na 

revivência, no cenário de um problema atual ou na representação do próprio futuro “ (Moreno 1985: 

107). 
  

  

  Ao diretor compete a realização da sessão e das dramatizações, assim como a “análise” 

do material levantado durante a sessão. Com a ajuda do diretor o público produz um 

enredo e monta a produção;  na função de terapeuta o diretor exerce, para os  ego-

auxiliares, atividades semelhantes ao de um contra-regra e de ponto ; na de analista 

social, o diretor procura conseguir o máximo de informações do público e do 

protagonista (Moreno 1985: 308). 

 A função de investigador social é constante no diretor, esteja ele dirigindo um grupo 

com objetivos terapêuticos ou um grupo que visa uma pesquisa social.  Esta última 

função o diretor aplica a si mesmo, pois deverá sempre refletir sobre seu viés (social, 

cultural, ético, psicológico, estético)  presente durante a sessão de psicodrama, ou de 

sociodrama. O diretor deverá colocar o público a par de suas intenções explícitas e de 

seus motivos subjacentes  na escolha de determinados papéis e na seleção de 

determinada abordagem (Moreno 1985: 309). 

O ego-auxiliar é “observador participante” e “ator participante”. Ele  participa das 

dramatizações quando solicitado pelo diretor ou pelo protagonista para desempenhar um 

determinado papel no palco. Assim como o diretor, o ego-auxiliar deve estar 

permanentemente em estado de reflexão e de análise. Deve sempre refletir sobre seu 

viés, antes e após o desempenho dos papéis que lhes são atribuídos; desenvolve sua 

observação enquanto atua e quando está fora da cena: é o informante privilegiado do 

diretor (Moreno 1985 : 312-316).  



Para Moreno, a vantagem da pesquisa social através do sociodrama é que ao contrário 

da investigação tradicional das ciências sociais, o ego-auxiliar pode ocupar o lugar dos 

sujeitos (1985 : 316).  

Para os objetivos sociodramáticos, o público tanto exerce funções centradas em si 

mesmo, quanto funções focalizadas nas ações que ocorrem no palco. Ele é a 

“representação do mundo” e como tal exerce com freqüência o papel de opinião pública 

(com pontos de vista, avaliações, interpretações) para seus membros e para aqueles que 

ocupam o palco (Moreno 1985: 317, 318). 

É interessante a observação do autor de que o público está sendo tratado e educado,  

para tanto deve conhecer sua própria estrutura social e psicológica. Para se atingir este 

conhecimento as abordagens psicodramáticas e sociodramáticas têm  vários meios à sua 

disposição: entre outros são citados, os testes sociométricos, os questionários, as 

entrevistas e as dramatizações (Moreno 1985: 318).  

Há diversas técnicas, que não descreveremos aqui que o diretor de psicodrama, tal como 

um diretor de teatro, pode lançar mão para facilitar o desenvolvimento das 

dramatizações.  

Uma sessão de psicodrama implica em três contextos: o dramático, o grupal e o social. 

O contexto grupal compreende todos os momentos em que os membros do grupo não 

ocupam o palco, isto é , todos aqueles em que deles é exigida uma situação interna para 

que possa ocorrer um distanciamento crítico em relação às situações vivenciadas no 

palco. O contexto social está presente  em cada membro do grupo, na equipe de direção, 

na própria dinâmica do grupo e nos dois contextos anteriores. Representa toda a cultura 

e  ideologia dos grupos  sociais ali presentes. Conteúdos desta totalidade são atualizados 

e reelaborados nos diferentes momentos do psicodrama .   

Uma sessão de psicodrama clássica segue uma certa sequência: 1
0
) aquecimento do 

público -visando atingir um estado de espontaneidade e criatividade; 2
0
) escolha do 

tema e do protagonista; 3
0
) dramatização da cena trazida pelo protagonista ou pelo 

grupo; 4
0
) compartilhamento –momento em que os membros do grupo expressam a 

maneira pela qual foram emocionalmente atingidos pelo processo dramático.  

A sessão acontece através de diferentes instrumentos técnicos e metodológicos: role 

playing –jogo de papéis , inversão de papéis, solilóquio, etc.   

                                                         *  *  * 

Como veremos os trabalhos psicodramáticos escolhidos para nossa investigação 

antropológica, são uma re-elaboração das propostas morenianas, pois embora mantendo 

os instrumentos básicos e parte do idealismo de Moreno (re-fundação da vida social, por 

exemplo), introduzem idéias, instrumentos,  concepções e métodos contemporâneos.  

Essas transformações, é claro, estão influenciadas pelas diversas formações dos 

psicodramatistas (Ver entrevista de Milene Féo, mais adiante neste texto).  

Teremos também oportunidade de conferir como esses psicodramas são obras abertas a 

serviço do protagonista (seja um indivíduo ou um grupo): não se procura uma verdade, 

não se fica preso a uma única versão ou interpretação. Busca-se, ao contrário, a 

multiplicidade e a troca de pontos de vista.   

  

 2.2.Performance e psicodrama 

  

 Defendemos a idéia de que o psicodrama é um tipo de performance. Entre nossos 

argumentos  trazemos contribuições de Schechner e de Victor Turner. Este último  foi 

um mestre da análise sociológica  do ritual. Ao estudar um povo africano, os Ndembu, 

Turner mostrou  

  



  “as implicações sociais dos rituais na sua potencialidade de resolução de conflitos, na representação 

dos princípios estruturais da sociedade, na preservação de uma organização social dominada por 

clivagens. Depois, Turner extrapolou suas descobertas e demonstrou como, para as sociedades em 

geral, as relações entre indivíduos e grupos são informadas tanto pela racionalidade quanto pela 
volição e pela paixão, estando sujeitas a manipulações benéficas e maléficas, a processos e a dramas 

[...]” (Peirano 1995: 103). 
      

Foram esses interesses que o levaram, desde seus primeiros estudos na África, a 

examinar com cuidado situações que denominou de liminares: aquelas que ficam nas 

bordas, nos interstícios da estrutura social. Notou que não são situações definitivas, pois 

em algum momento há um regresso à estrutura. Observou que as pessoas que se 

encontram nos estados liminares – neófitos em rituais de passagem, por exemplo, 

comungam muitas vezes de um estado especial que denominou de “communitas” . Para 

definir este estado que propicia relacionamentos sociais ( parcial e temporariamente 

livres de amarras institucionais e, por isso, mais criativos), foi procurar auxílio em 

Martin Buber, na obra Eu-Tu (1923).  

    

  

O estado de liminaridade  é ao mesmo tempo mais criativo e mais destrutivo que a 

norma estrutural;  o fato mais importante a registrar é que em ambas as situações as 

pessoas que vivem um quotidiano de  situações estruturadas são convidadas  à 

especulação e à crítica (Turner, 1982: 47). São nos sistemas relativamente estáveis, 

cíclicos e repetitivos que são encontrados processos, fenômenos e pessoas que se 

encaixam na denominação de “liminaridade.”  

  
“Nas sociedades tribais e em outras formações sociais pré-industriais, liminaridade fornece um quadro 

propício para o desenvolvimento desses confrontos -diretos, imediatos, e totais- , de identidades humanas. 
Nas sociedades industriais é no lazer, muitas vezes ajudado pelas projeções da arte, que este modo de 

conhecer nossos semelhantes pode ser descrito, alcançado e muitas vezes realizado”. (Turner, 1982: 46) 

[24] 
  

Foi em escritos sobre as sociedades industriais que Turner (1982) citou o psicodrama 

como fonte privilegiada para estudos comparativos entre certos gêneros culturais  que 

possibilitam a “criação de novos símbolos”.  Esses gêneros acontecem sobretudo nos 

espaços e tempos dedicados ao lazer:  

   “Lazer também é: (1) liberdade para introduzir, até para criar novos mundos simbólicos de 

divertimento, esportes, diversões de todo tipo e, além disto, (2) liberdade para transcender limitações 

sócio-estruturais, liberdade para brincar ... com idéias, fantasias, palavras (de Rabelais a Joyce e 

Samuel Beckett), pinturas (dos Impressionistas à „action painting‟ e „art nouveau‟), com relações 

sociais -na amizade, nos treinamentos sensitivos, nos psicodramas, e em outros meios ” (Turner, 1982 

:37).  
  

 É possível que o funcionamento do psicodrama semelhante a um laboratório de teatro  

tenha chamado a atenção de  Turner.  Como enfatizou Scherchner, ele  valorizava o 

processo de realização de uma obra, e não a obra acabada, filmada, em vídeo , 

conservada em museus, tal como  passou a acontecer no ocidente após o renascimento 

(Scherchner, 1989 : 8). Este interesse é semelhante ao de Moreno pelo status nascendi 

de uma obra, ao invés da  “conserva cultural”, como vimos de comentar acima. 

Para Schechner o psicodrama é  performance, porque faz parte de atividades difíceis de 

serem definidas porque “ ficam entre ou fora de gêneros já estabelecidos” (Schechner 

1985: 118):  
   “O treinamento das performances e os laboratórios não direcionam o aprendizado de suas técnicas 

para transformar uma pessoa em outra, mas , sim, para encorajar o ator... [o performer]... a atuar entre 
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identidades; neste sentido o desempenho performático é o paradigma da liminaridade. E o que é 

liminaridade se não literalmente o limiar, isto é, o espaço que ao mesmo tempo separa e junta espaços: 

a essência do estar –entre ?  (Schechner 1985: 295).” 
  

  Vemos como aqui estamos próximos da qualificação do protagonista do psicodrama 

por Moreno (Ver definição em parágrafos anteriores). Voltaremos à aproximação entre 

psicodrama e performance nas considerações finais, quando apoiados no material e na 

análise apresentadas aqui, mostraremos como o psicodrama preenche as condições 

definidas por Schechner para que um evento seja considerado performance.  

                                                      *   *   * 

Passemos então a examinar o material escolhido.  Optamos por mesclar   as questões 

que escolhemos como eixo, para expor  nosso olhar antropológico aos relatos dos 

psicodramas. Estes estão baseados em informações fornecidas pelas psicodramatistas 

em entrevista ou por escrito,  em folhetos explicativos  distribuídos antes do trabalho no 

Centro Cultural, em CD Rom de seus trabalhos, além das minhas informações, retiradas 

de registro em caderno de campo e de observação participante.   

  

3. Encontros  no espaço público 

  

Para as psicodramatistas, Cida Davoli e Milene Féo o trabalho psicodramático no 

Centro Cultural São Paulo é político.  

Milene Féo explica: 

     “[...]eu estou sempre me perguntando:Como é que se faz para um grupo ir além 

do senso comum, produzir múltiplos vértices de leituras sobre a realidade que estão 

examinando?Não me preocupo em favorecer que o grupo chegue a uma conclusão 

final sobre a trama em foco. Muito pelo contrário. Meu maior objetivo é 

desconstruir as verdades estabelecidas para que se abra espaço para o novo. Ao 

dirigir um psicodrama procuro produzir um clima que favoreça que o grupo suporte 

ser atravessado por diferentes vértices de entendimento sobre uma dada situação que 

desestabilize suas certezas, crenças e valores que não lhes servem mais. Para mim 

isso é micro política”. 

      [...] O CC é um espaço muito interessante também pela diversidade do público 

que freqüenta. Um encontro de pessoas de diferentes classes sociais, com diferentes 

bagagens, formações e histórias de vida. Diferentes subjetividades se deixam afetar. 

[...]. E ali objetivam no palco dramas comuns e publicam seus desejos e suas formas 

de enxergar o mundo que habitam.Ali recuperam seu papel de cidadão. Saem da 

invisibilidade da metrópole, ocupam o foco da cena, voltam a ser donos da própria 

voz [...] “. (Entrevista 14/07/2005). 

  

Vejamos  o que aconteceu no psicodrama dirigido por Milene Féo (16/10/2004), quando 

após uma espécie de mapeamento (quem é, o que faz, de onde vem, etc. de cada 

pessoa)   –com a intenção de conhecer o grupo ali presente, ocorreu uma preparação do 

público -em psicodrama esta fase se chama “aquecimento”. Foi quando as pessoas 

realizaram a pedido da diretora uma introspecção individual, e foram lembrando de 

histórias vividas por elas ou por outros. À pedido da diretora escolheram uma história 

entre aquelas que recordaram e deram um título que consideraram significativo. As 

pessoas que quiseram subiram no palco onde trouxeram sua narrativa. O público elegeu 

uma das histórias , “Amores Clandestinos”,  como a que melhor representava o que 

sentiam e pensavam naquele momento. Formaram, no palco,  filas atrás do narrador: 

venceu a história com maior número de escolhas. 



Todos voltaram então para seus lugares na platéia e só ficaram no palco, a diretora, os 

atores e atrizes do Agruppaa e o narrador desta história, um rapaz de aproximadamente 

30 anos (nome fictício, Mário); o qual  passou  a ser  o emergente grupal, o protagonista 

–escolhido pelo grupo:      

   Protagonista (Mário) : 

  

   [...] acho que todo mundo passa, né ? Tem uma pessoa que gosta muito e depende 

de certa forma financeiramente  por estar desempregado  e aí aparece uma segunda 

e você tem  medo de se entregar a essa pessoa, mas está gostando mais  para o lado 

da atração física; e você tem vontade de escapar  das duas pessoas, chutar o pau da 

barraca , fugir. Mas você tem medo, depois, da solidão, você já quer arranjar uma 

terceira  (público ri) . É, porque você não consegue ficar sozinho, você tá 

entendendo, é difícil você ser sozinho, morar sozinho longe da família e ter que 

acordar sozinho, sem ter um ombro do lado, né; sem ter um cobertor  de orelha. E aí 

é a infidelidade que vem de dentro, né ? É uma coisa até nata, né ? Defesa da 

solidão. É complicado, né ? Mas aí tem que entender, mas aí tem o medo de se 

juntar e se frustrar. Então a história é mais ou menos isso. [25] 

  

A partir deste ponto, a diretora utilizou o método –Agruppaa, que sofre influências das 

diversas formações que ela recebeu em sua trajetória –psicodrama sócio-educacional, 

psicanálise, multiplicação dramática e teatro –sobretudo teatro espontâneo e teatro de 

reprise. [26] O Agrupaa, segundo Féo    

    “[...] quer dizer: Aparelho Grupal Para Pensar Pensamentos Ações e Afetos. [...] 

é um método que busca responder como e o que fazer para que as cenas trabalhadas 

não fiquem “compradas” por uma verdade, de um determinado segmento presente: 

que pode ser a do diretor,  a dos egos-auxiliares-atores,  do protagonista,  de 

subgrupos ou indivíduos da platéia. [...]. Para isso é sugerido alguns passos a serem 

seguidos que favoreçam que diferentes vértices sejam objetivados no palco. [...]  

  

     A psicodramatista apóia sua prática em diferentes referenciais advindos da 

psicanálise, do psicodrama, da filosofia e do teatro. Foi com este  último que aprendeu 

 que uma dramatização com qualidade estética facilita que a trama expresse sua 

complexidade: 

  

     [...] Por isso cuido para que os participantes de um psicodrama ocupem lugares 

no palco que favoreça que sejam vistos, ouvidos e que seus corpos expressem as 

ambigüidades que cabem aos personagens que representam. Cuido também para que 

os conflitos possam se expressar através do figurino, da sonoplastia e cenário. Os 

egos –atores agruppaa instigam também o potencial artístico do público em cena. 

Alguns deles são atores profissionais [...] Eles colocam seus corpos, voz e 

criatividade a serviço de fomentar na platéia o desejo de subir ao palco sem 

vergonha, e se expressar usando toda a riqueza de recursos teatrais.”  (Entrevista 

14/07/2005). 

  

Sigamos os passos  para a preparação da re-apresentação da história “Amores 

Clandestinos” pelos atores sócio-psicodramáticos (ego-auxiliares) do Aggrupaa [27] 

  

Após o relato da história pelo protagonista (Mário) a diretora chamou os atores e atrizes 

do Aggrupaa e explicou dirigindo-se a todos – atores,  protagonista e platéia:  
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   -“Então você (protagonista ) vai ver a sua história no palco e o caminho que vai 

seguir, mas (você pode pensar) mas não é isso que eu sinto. Não sou eu. E não é 

mesmo, é um personagem; (a idéia é) sobrevoar essa trama, esse conflito que você 

traz. Porque tudo isso que você traz você não está sozinho, o público escolheu a sua 

história. Só que cada um vai trazer uma vertente disso, e você tem a sua vertente. 

Agora eles vão criar uma história que vai ser a leitura deles. Vai expandir o 

entendimento” (da historia) 

  

Antes de relatar a cena realizada pela Cia. Agruppaa, temos  estas explicações de  

Milene Féo para o trabalho que desenvolve com o protagonista:  

    “[...] Após ter sido escolhida pelo grupo a narrativa sobre a qual o grupo todo vai 

trabalhar, o primeiro passo a ser realizado é buscar “radiografar” a cena eleita sob o 

vértice daquele que contou a história, que neste trabalho é chamado de protagonista. 

Dentro dele já reside um microcosmo de “eus” e “tus”, de interpretações dos 

acontecimentos e das personagens de sua cena,  divergentes o suficiente entre si para 

inaugurar o inicio da pesquisa de conflitos inseridos na cena eleita. Objetiva-se no 

palco elementos sutis que o protagonista deixa escapar, que quebra a lógica da sua 

verdade que tende a predominar diante daquele acontecimento relatado. Desdobra-se 

um querer, em um querer muito, pouco, não querer nada e rejeitar, por exemplo, e o 

palco passa a ser habitado por seus conflitos e divisões internas. O segundo passo é 

explorar quais outras divisões habitam os participantes da platéia e da equipe 

agruppaa diante da cena em foco. E dentre todas essas quais a que têm a maior 

consonância e dissonância entre todos os presentes.Nesse momento vou buscando 

transitar da cena trazida pelo protagonista para a cena protagônica, aquela com 

maior ressonância em todos os presentes. E nesse momento chega a hora do 

protagonista se desapegar de sua cena tal como ele quereria que se desenrolasse, 

pois a história passa a ser do grupo todo.”(Entrevista 14/07/2005). 

  

  

Voltando à descrição do desenrolar do psicodrama: a diretora pediu que o protagonista 

escolhesse personagens presentes em sua história, “Amores Clandestinos”, entre os  

atores e atrizes do Agruppaa:  

   -Protagonista (Mário): - Esse viveu o drama 

   -Diretora (Milene) : - Qual o nome dele ? 

   - Protagonista: - Henrique 

   -Diretora: - Quantos anos ele tem ? 

   - Protagonista: - 30 

   - Protagonista: - Aquele pode ser o Fernando 

   -Diretora: - Quantos anos ? 

   - Protagonista: - 45 

  [só sobram atrizes] 

  - Protagonista: - Bem, a maioria seria homens, mas não tem importância. 

  -Diretora: - Elas podem fazer o papel de homens. 

  -Protagonista: - Fábio (no caso uma das atrizes)   

  -Diretora: - Quantos anos ? 

  -Protagonista: - 19 anos. 

  - Protagonista: - Jussara 



... [28] 

  

A diretora, dirigiu-se então aos atores:   

  - Isso é só para vocês terem uma impressão. Não precisa se apegar a isso e se ater a 

esses personagens.   Pode ir para um outro universo. Fazer uma cena simbólica, ou 

não. É só para vocês saberem o que está se passando dentro dele . É só referência. 

  

Os Atores se retiraram para a coxia (atrás de uma cortina que neste dia cobria um dos 

lados das cadeiras da platéia),  para preparar a cena. Enquanto estavam fora, a diretora 

realizou um psicodrama. Uma das atrizes, Maria Helena,  ficou com ela  no palco para 

fazer o papel de ego auxiliar. 

  

  - Diretora: - Então é assim: você contou uma história e eles vão combinar uma 

reapresentação dessa história para você, enquanto isso eu, a Maria Helena e toda a 

platéia, a gente vai explorar um pouquinho a sua história , está bom ? 

  

Seguiu-se uma escolha pelo protagonista (Mário) de pessoas da platéia  para representar 

papéis definidos por ele.  Segundo suas indicações a cena dramatizada passou-se em um 

bar onde ele se encontrou com uma amiga e um amigo. Aconteceram dramatizações –

com troca de papéis. Ocorreu também  uma atuação  em que o ego auxiliar, no papel de 

protagonista,  expressou com movimentos corporais, com uma pessoa escolhida pelo 

protagonista,  sentimentos definidos por ele como de atração e rejeição.  

Estes esclarecimentos de Milene Féo, ajudam a entender o que ela pretendeu nas etapas 

em que após a exploração  da cena do protagonista, seguiu-se a apresentação dos atores 

Agruppaa:  

  

          “[...] Eu ainda estou pesquisando a melhor forma de me aproximar da cena 

protagônica. Minha intenção é distribuir a responsabilidade da autoria da cena para 

todos os presentes e retirar o foco sobre a identidade do protagonista. Me utilizo 

nessa etapa da sessão de um recurso técnico utilizado nas práticas de „play back‟ em 

sua versão brasileira. Os atores agruppaa retiram-se para um espaço reservado fora 

do palco. Lá combinam como realizarão uma multiplicação dramática, segundo seus 

vértices de apreensão da cena eleita. [...] Na história que eles apresentam o 

protagonista se reconhece, mas sabe que a partir daí os caminhos que darão a trama 

trazida por ele já é de responsabilidade do grupo todo e dele também [...]” 

(Entrevista 14/07/2005). 

  

  

Passemos  à apresentação da história criada pelos egos-atores-agrupaa na coxia.  

  

   Os atores entram em cena (dois homens e duas mulheres). Três estão fantasiados: 

sobem em cima de três cadeiras colocadas lado a lado no centro do palco.  Um deles 

sem fantasia[29], fica em  frente e fala, em voz alta , que está nas casas Bahia para 

comprar uma televisão. Pretende assistir programas fantásticos. Atores desempenham 

o papel de uma TV viva, nova; outra meio passada, uma terceira normal. A TV mais 

nova, viva, está representada por um chapéu vermelho colocado na cabeça da atriz. O 

comprador fica em dúvida. Descreve para a platéia, mas dirigindo-se em especial para 

o protagonista que está no lugar que ocupa, desde o inicio desta manhã de sábado –a 

primeira fila, os atrativos de cada uma . Avalia preço, design, condições de 

pagamento. Acaba levando as três.. Arruma as três na sala de sua casa, lado a lado. 
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Senta-se em frente e com o controle remoto começa a assistir os programas exibidos 

pelas TVs. As três fazem barulho, caem no chão. Algumas ficam espatifadas. 

   A cena é encerrada.  

   O público aplaude. 

  

   

As etapas posteriores incluíram a participação do público,  do protagonista , dos atores- 

agruppaa e da diretora sugerindo novas interpretações e versões (multiplicações 

dramáticas – ver nota 31) para aquela cena apresentada pelo grupo de atores. Não 

podemos nos deter nessa parte final, mas acreditamos que o principal foi transmitido. 

Mas esclarecimentos da diretora são essenciais para entender suas intenções e seu 

método Agruppaa. 

         “[...] Ao final de todo trabalho cabe sempre a pergunta: Será que conseguimos 

produzir novos vértices naquele psicodrama ou alguma verdade manteve-se 

intocada? A cada novo trabalho surgem novos contornos do método [...]” (Entrevista 

julho/2005).      

  

Milene Féo revela  entusiasmo e cuidado com a  “multiplicação dramática” (Ver 

definição na nota 31), porque  desde sua formação em psicodrama sócio educacional  

  

“...pensava nos cuidados terapêuticos com grande grupo no trabalho em ato, que é 

importante de ser pensado no Centro Cultural [...] “;  porque “ [...] o psicodrama ele 

pode  emocionar, ele pode desestruturar, eu tenho que ter o compromisso ético de 

estar com o olho nisso “(Entrevista 14/07/2005).  

     

  “Considero fundamental a participação livre do ego-auxiliar ator, sem se deixar 

tomar por raciocínios lógicos, desde que articulada com o exercício ativo do papel de 

diretor durante a sessão. [...] Cabe a eles se deixar guiar pelos fluxos que atravessam 

seus corpos e associações livres para a criação de suas cenas. Funcionam como 

elementos auxiliares inconscientes do diretor, que se deixa afetar por essas produções 

que o lançam para além de suas possibilidades pessoais de devaneio. [...] E para que 

isso tudo não se torne um caos improdutivo é preciso que o diretor assuma a 

responsabilidade de  orquestrar as múltiplas produções e expressões de subjetividades 

e intensidades ali presentes. Caberá a ele propor, conter ou estimular ações tendo em 

vista a proteção do protagonista para que ele, nem ninguém, ocupe o lugar de 

recipiente de elementos dos quais o grupo rejeita em si, proteger o grupo de tomar 

caminhos defensivos que impeçam que novas verdades surjam, tentar garantir que o 

foco do conflito não seja evitado e se explicite, decidir se as cenas devem transitar por 

climas trágicos ou cômicos, constituir um clima de tensão ideal que favoreça o 

acolhimento supramoral de singularidades expressas e uma distância necessária para 

que o percurso não seja traumático para aqueles que ali estão. [...]. Em situações 

limites se escolhe produzir cenas apenas com objetivos catárticos, na tentativa que 

ninguém saia dali com uma tensão desorganizadora excessiva. [...][30](Entrevista 

14/07/2005.)                                                       

                                              

                                                        

                                                          *     *    * 

  

Vimos como o  Agruppaa propôs uma chave metafórica para a história do Henrique, 

“aquele que viveu o drama”, relatada pelo   protagonista (Mário).   Este apresentou 
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 dilemas de escolha do Henrique entre parceiros masculinos; não trouxe assim um 

questionamento em relação à  orientação sexual deste sujeito da história. Essa situação 

foi simplesmente aceita “em si”, sem qualquer problematização, pela direção do 

psicodrama e pelo Agruppaa. Este fato atesta o aspecto não preconceituoso que pode ter 

esse trabalho. Desnecessário falar do efeito pedagógico e  político dessa postura. 

Essa atitude também está relacionada ao método Agruppaa (Aparelho para Pensar 

Pensamentos Ações e Afetos). Segundo Féo   “ [...]   esse aparelho para pensar 

pensamentos é do Bion : [...]  o Agrupa a é expandir essa condição para o grupo todo, é 

todo mundo junto ali podendo ser nomeadores , fazendo esse papel de” reverie”, de 

continência, [...] .” 

   Ela explica como as  queixas são acolhidas: 

  

   “[...]  esse acaba sendo aparelho para aquele e vai ajudando a nomear , com 

símbolo, com corpo, não só com a cabeça; que tem o lugar da fala , como tem o lugar 

da expressão, eu posso pedir para o ator uma expressão,   ou eu posso falar [...]    a 

gente só está exercitando a aprender a olhar, nomear, para quando precisar brigar a 

gente briga em algum lugar. Entende o que eu quero dizer ?[...]cada um tem um 

momento para criar a sua história , nomear a sua história, apresentar:  aí é política, é 

sociodrama.”(Entrevista 14/07/2005). 

  

Mas esse acolhimento só foi possível porque o protagonista  sentiu-se num lugar  onde 

não precisou disfarçar-se. Miguel Vale de Almeida em estudo sobre masculinidade 

numa aldeia portuguesa, comenta que o efeito principal dos discursos relativos aos 

valores da masculinidade hegemônica é o controle social:  

   “Controlo que se exerce tanto mais sobre os homens concretos, quanto mais eles se afastarem do 

modelo hegemónico. Isto implica um alto grau de autocontrolo ou vigilância, que se aplica a todos os 
domínios da experiência humana em interacção:  o modo de falar, o que se diz, o modo de usar o 

corpo, a roupa, as atitudes a tomar perante situações de tensão, conflito, emotividade, visíveis nas 

situações de sociabilidade que apresentei e analisei “ (1995: 242).[31] 

  

Mas que lugar é esse que facilita a exposição da intimidade em um teatro público, quase 

na rua ?   Através do relato do psicodrama (no caso do teatro espontâneo) dirigido por 

Cida Davoli (25/10/2003), analisarei o lugar que está sendo construído na sala Adoniran 

Barbosa durante esses psicodramas públicos.[32]  O teatro espontâneo, segundo 

Davoli:  

    “É  um acontecimento de um grupo. Ele conta, reconta, revive, dramatiza sua 

história. Cria uma nova história. Os integrantes do grupo são seus próprios atores e 

autores. É um teatro comprometido e de responsabilidade do grupo. A dramatização 

de diferentes personagens possibilita sermos outros, vivermos diferentes papéis e 

encararmos a realidade por diversos prismas. Aumentamos a compreensão e visão do 

grupo e às vezes do mundo. O próximo e o distante. E ai aprendemos a viver, criar e 

pensar em grupo.” (Folheto distribuido por Cida Davoli antes de seu trabalho). 

        

      

É ainda a própria Cida Davoli que relata o início de seu trabalho:  

  

       “ [...] comecei o trabalho pedindo para escutar as palavras do Adoniran, que diz: 

-„Silêncio, sharap (shut        up) nós viemos aqui para beber ou para conversar ? 
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.‟       Em homenagem ao Adoniran que canta as coisas simples da vida, como nós. 

Fui aos    poucos mudando de microfones, dando a dimensão das diferentes 

perspectivas que podemos ter do mundo, das coisas, etc... Interessante porque ao 

final tinha uma cena vista em perspectiva diferente. Falei um pouco do psicodrama, 

de quanto tempo estava nele, sobre meu propósito de fazer aquele psicodrama –de 

provocar o encontro de pessoas [...], de nos conhecermos um pouco, de sairmos do 

isolamento, etc... Perguntei para as pessoas de seus propósitos, e responderam sobre 

fazer terapia, se encontrar, conhecer gente nova, etc...Aí pedi que contassem alguma 

coisa interessante, simples, para o outro.” (Relato escrito/2004). 

Seguindo então esta  sugestão da diretora trocamos de lugar na platéia e escolhemos 

alguém, de preferência desconhecido, para contar uma história que tinha acontecido 

naquela manhã , antes de virmos para o psicodrama. [33] Em seguida a esta troca, 

levantamos e nos movimentamos para um dos cantos da sala que fica ao lado do palco. 

Ali, de mãos dadas, formamos duas rodas concêntricas. Agora as pessoas estavam frente 

a frente, rosto a rosto, se olhando .[34]  As rodas se movimentaram em direções 

opostas.     O ritmo se intensificou. As direções mudaram. As rodas se aproximaram, as 

pessoas  se tocaram e/ou se cumprimentaram. Em seguida as rodas foram desmanchadas 

e as pessoas entraram no palco.  

Na próxima etapa saímos do palco para  explorar a sala Adoniran Barbosa. Havia 

pessoas por todos os cantos possíveis: atrás da cortina, debaixo de fileira de cadeiras, na 

mesa de som, em todos os andares  –os indivíduos alojados em cima desceram,  e os que 

estavam embaixo subiram; e assim por diante. 

 Nessa exploração, nos apropriamos daqueles espaços  dando-lhes significado pessoal. 

Depois, de volta ao palco, formamos 6 grupinhos segundo escolhas do momento.[35] 

Aí nos identificamos e trocamos experiências. Começamos a relatar  histórias que  

tinham vindo à nossa mente enquanto experimentávamos  os espaços nunca antes 

ocupados por nós naquela sala. Já podíamos contar a nossa história.  

Os membros dos grupos escolheram uma história , uma frase que representasse cada um 

dos  grupos e um relator para narrar a história escolhida .[36] 
Os relatores ficaram no palco. As pessoas voltaram para a platéia, procurando manter 

juntos  os grupos que há pouco se formaram no palco. Agora havia ali  um coro que 

com suas frases emblemáticas,  pontuaria a dramatização que estava por se desenrolar 

no palco.  

Os narradores contaram as histórias que surgiram  em seus grupos e o público escolheu 

as quatro histórias que queria ver representadas. [37] Estas  foram encenadas, em 

diferentes cantos do palco, com o auxílio de pessoas da platéia selecionadas pelos 

narradores. Durante as dramatizações o coro interagiu em momentos que julgou melhor. 

Incentivados pela diretora, cada grupo aumentou o tom de suas frases formando uma 

música de frases que dialogou com as peças que estavam acontecendo  no palco. 

Entre as histórias eleitas pelo público para serem dramatizadas separei três que 

considero significativas do Teatro Espontâneo dirigido por Cida Davoli. É claro que 

estas seleções estão relacionadas ao olhar antropológico que me proponho realizar.  

       

     A primeira história é de uma moça do interior de São Paulo que está morando aqui 

porque faz um curso universitário. Ela se sente mal porque nesta cidade ninguém fala 

com ela, à diferença da cidade de onde veio, onde todos conversam.  Mas algo 

diferente aconteceu esta manhã: no metro que pegou  para chegar ao  Centro Cultural 

São Paulo, sentou ao lado de uma senhora com a qual começou a conversar . O bate 
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papo foi espontâneo e durou todo o trajeto. A senhora também viera do interior e 

sentia a mesma dificuldade de comunicação em São Paulo;  

  

     A segunda é de um rapaz estrangeiro que estava andando pela rua e se sentindo 

sozinho;  

     

   A terceira é na verdade uma parábola japonesa:  “A Busca da Felicidade”, contada 

por um dos membros de um dos   seis grupos :  

      “Diante de uma bacia cheia de água, se você puxa a água para você, ela vai passar 

em cima de seus braços, mas se você empurra-a ela vai refluir, pois haverá uma onda 

que voltará para você. Isto quer dizer que se você quiser a felicidade, você tem que 

desejá-la ou propiciá-la para o outro e então ela voltará para você”.  

  

Encerrando o Teatro espontâneo, a diretora colocou o microfone no centro do palco e 

convidou as pessoas do público para manifestarem seus pontos de vista,  a respeito 

daquele dia, do teatro espontâneo, enfim do que quisessem.[38]    

                                      

                                                        *    *   * 

Como veremos,  para que possam acontecer os psicodramas na Sala Adoniran Barbosa, 

como estes que vimos de analisar, os psicodramatistas criam naquela sala um lugar. 

Lugar entendido aqui como “...lugar de identidade, relacional, histórico...”(Augé, 

1993:83). Muitas das pessoas que participam dos psicodramas chegam ali vindo de não-

lugares. Para Marc Augé certos fenômenos do mundo contemporâneo caracterizam a  

sobremodernidade. Esta compreende três figuras de excesso – a superabundância de 

acontecimentos, de   espaços e a individualização das referências (Augé 1993: 46 ). Para 

ele um fenômeno característico da sobremodernidade é o não-lugar , isto é,  “…um 

espaço que não pode se definido como espaço de identidade, e como relacional e 

histórico (Augé 1993: 83) 

   “Um mundo em que nascimentos e mortes acontecem no hospital; onde se multiplicam formas 

luxuosas (cadeias de hotéis, resorts de férias, por exemplo), e formas desumanas (moradias ocupadas 
ilegalmente, campos de refugiados, barracos miseráveis), destinadas a desaparecer ou a degradar-se 

progressivamente; onde se desenrola uma densa rede de meios de transporte que são também espaços 

habitados, onde o frequentador dos supermercados, das caixas eletrônicas e dos cartões de crédito 

repete gestos automáticos, mudos;  um mundo que desse modo está destinado à individualidade 

solitária, ao provisório,  ao efêmero e ao passageiro. Eis aqui proposto ao antropólogo e também aos 

demais, um objeto novo, cujas dimensões inéditas convém   medir antes de se perguntar de qual ponto 

de vista se pode julgá-lo (Marc Augé 1993.: 83-84). “ 

   

  

Observamos que em alguns desses não-lugares mencionados pelo autor, cada pessoa se 

desloca cercada por uma espécie de “bolha de sabão” invisível, na qual ela ocupa o 

centro. Acredita que  assim está  protegida. Há um mínimo de distância que as pessoas 

mantêm umas das outras. Atravessar essa “bolha” é provocar uma reação imprevisível: 

uma conversa, um olhar amistoso ou de desdém, um riso, um virar de costas, uma fuga, 

um ataque, etc.[39] 

O primeiro exercício proposto pela diretora do teatro espontâneo –conversa dois a dois, 

com o público ainda sentado na platéia - manteve a “bolha” intacta; o segundo –as duas 

rodas que se formaram, fora do assento seguro da platéia, em local já mais próximo do 

palco,  rompeu a bolha. Furou-a  e, tal como uma bolha de sabão,   ela se desmanchou 

no ar.  
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Passamos então a explorar aquela sala já sem a proteção da nossa “bolha”. Nos 

apropriamos dela dando-lhe significado pessoal. Depois, de volta ao palco, trocamos 

experiências nos grupinhos. Naquele do qual participei a enunciação da pessoa que 

falou primeiro conduziu à identificação  de cada um: -Vamos começar , cada pessoa 

diga o nome, o que faz e a sua história. Sou Lúcia –nome fictício- professora, nasci em 

Salvador, e a história que pensei é...  E assim , um a um, os presentes foram se 

identificando.  

Surgiram as pessoas, não éramos mais indivíduos anônimos na metrópole, códigos em 

cartões de crédito, passageiros do metrô, consumidores no supermercado, transeuntes 

apressados no meio da multidão, procurando lutar contra o relógio para chegar no 

horário em um compromisso marcado.   

Cada um de nós, homens e mulheres, ali reunidos, contou a sua história a partir de seu 

lugar e ao fazê-lo trouxe para perto de si as pessoas antes distantes, tornou-se próxima 

de pessoas até então desconhecidas, ou conhecidas, mas não íntimas.  

Ao colocarmos nossas histórias no grupo e ao desempenhá-las no palco, empurramos a 

água, tal como na parábola  japonesa “A Busca da Felicidade” (Cf.relato acima), e 

recebemos de volta uma água já modificada, resignificada. Dialogando com outras 

histórias misturamos as águas-histórias. 

As duas primeiras histórias remetem a acontecimentos com pessoas que se sentiam mal, 

sozinhas, na cidade de  São Paulo e nos não-lugares  desta cidade. As passageiras, 

anônimas e solitárias do metro, refizeram, dramatizando, o encontro daquele dia, dando 

novo significado ao não – lugar (no caso o metro) e prolongando o tempo daquela troca 

afetiva; sinalizaram que encontros   como aquele quase não são mais possíveis pela 

escassez de tempo, pelo atropelo de espaços e tempos, que sobrecarregam os não-

lugares por onde circulamos durante uma boa parte de nosso dia-a-dia.  

Aquelas sensações de isolamento e de solidão sentidas no metro, poderiam ter ocorrido 

em outros não-lugares , que são espaços por excelência do anonimato em nossas 

metrópoles, tais como: supermercados, bancos, saguão de aeroportos ou de 

rodoviárias,   e auto-estradas.  [40] 

Para trazer um contraponto, ao que vem sendo dito sobre o isolamento dos não-lugares, 

lembramos esta opinião de uma das pessoas que participou de um dos seis grupos do 

teatro espontâneo: ela não concordou que vivemos tão isolados assim nas grandes 

cidades, porque ela mantém relacionamentos próximos com pessoas com as quais cruza 

no dia-a-dia ( troca presente de aniversário com o flanelinha que toma conta de seu 

carro, por exemplo). É preciso, pois olhar para outros relacionamentos que estão sendo 

construídos: aqueles que conformam, por exemplo, redes de ajuda mútua na periferia, 

nas favelas, e no centro “degradado” das nossas metrópoles; aqueles que reúnem os 

jovens das periferias nas “posses” que são lugares onde acontece um processo informal 

de ensino e aprendizagem das diversas modalidades do Hip-hop (rap, break e grafite).  

Assim, algumas das situações qualificadas por Augé como não-lugar (ele toma como 

modelo  a sociedade francesa), “...habitações  ocupadas ilegalmente, ... , campos de 

refugiados,  barracas miseráveis...”, o são  para um observador de fora, para os de 

dentro, porém, são lugares.[41] Essas são as  dimensões que cabem a nós antropólogos 

analizar  –respondendo aqui à sugestão de Augé reproduzida acima.   

  

4.Considerações finais. 
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Os psicodramas são eventos liminares, pois durante as sessões o público participante 

vive um estado de suspensão do tempo e do espaço convencional: está no “como se” 

psicodramático; vivencia encontros no sentido moreniano. [42]Estamos nos 

aproximando de Schechner (1989) para quem as categorias de “transportation” e de 

“transformation” em uma performance revelam um processo, um “continuum” 

(R.Alves da Silva, 2005: 50-51).   Assim, no primeiro caso, o público, os protagonistas, 

o diretor e os egos-auxiliares, deslocam-se de suas casas e de seus locais de trabalho 

para participar de um evento que acontece em um local exclusivo; penetram nos espaços 

físicos e simbólicos de um “mundo recriado” no aqui e agora psicodramático. O 

protagonista enfrenta no cenário moreniano um desafio psicológico e dramatúrgico de 

tornar-se “outro” –através da troca de papéis, sem deixar de ser si mesmo. Todos 

adquirirem consciência crítica de si, de seus relacionamentos sociais e da sociedade 

mais ampla – no desenrolar do psicodrama e no compartilhamento final. Saem  dali 

modificados (Alves da Silva, R.: 50-51). Esta é a condição essencial para a categoria   

“transformation” de Schechner. 

Müller comenta como o exercício de experiência estética que a audiência realiza 

através  das performances, possibilita uma reflexão sobre a realidade. (Müller, 2005) 

Foi o que vimos acontecer com a apresentação pelos atores Agruppaa da versão 

dramatizada por eles da história “Amores clandestinos”. 

Nos psicodramas temos ainda  outras características próximas da ação performática, tal 

como é entendida por Turner e Schechner: o caráter lúdico dos laboratórios –jogos, 

brincadeiras, improvisações, e a não separação entre o laboratório e a  apresentação.  

 Mas as performances psicodramáticas revelam outras dimensões além dessas expostas 

acima, porque permitem a exposição de contradições, que não são vistas como 

destrutivas, mas como parte  “do próprio funcionamento do poder simbólico no interior 

das relações socioculturais “ (Pina Cabral 1996: 42). Foi a explicitação  de  contradições 

que trouxe a tona, nos psicodramas que vem acontecendo no Centro Cultural São Paulo, 

questões pungentes, que necessitam de uma colaboração  interdisciplinar entre a 

antropologia e a psicologia (como preconizou Suárez-Orozco, 1994), para serem  

nomeadas e compreendidas pelos sujeitos e pelos profissionais que levam a cabo esses 

trabalhos.  

Suárez-Orozco, ao escrever no final do século XX, destacou  fenômenos latino-

americanos e mundiais que merecem um estudo interdisciplinar -reproduzimos aqui sua 

lista porque acredito que eles permanecem neste início do século XXI :     “o 

ressurgimento da xenofobia, do racismo e da discriminação nas sociedades que recebem 

imigrantes e refugiados” (particularmente o futuro das crianças); a “emergência de 

movimentos étnicos e contraculturais entre os descendentes desses novos imigrantes e 

refugiados “as “seqüelas psico-sociais das drogas e da epidemia da AIDS nas cidades do 

mundo desenvolvido e nas cidades periféricas”; a “cultura da fome e da „inanição‟ na 

África”  ( Suárez-Orozco, 1994: 166).  

O autor considera que a compreensão antropológica desses  fenômenos  necessita tanto 

de formulações teóricas vindas da ciência política, tais como hegemonia e poder, quanto 

de  teorias e instrumentos de pesquisa oriundos da psicologia. E diz mais:  este apoio 

possibilita que sujeitos que vivenciam “... situações de dominação, „depreciação‟ e 

terror, se tornem discursivamente    capacitados.”(Suárez-Orozco, 1994:166) – tradução 

minha .  

Durante os psicodramas  no Centro Cultural São Paulo temos visto o aparecimento de 

relatos e dramatizações em que os sujeitos vivenciaram situações semelhantes a essas 

descritas acima. Trouxemos aqui a história de Henrique, dramatizada no psicodrama 

dirigido por Féo, na qual um sujeito que provavelmente vive um quotidiano de 
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dominação, pode “nomear”, para usar uma expressão de Féo, ou, ainda no mesmo 

sentido, parafraseando Suárez-Orozco, tornou-se discursivamente capacitado.   

Outros protagonistas e outras pessoas do público que entraram em dramatizações ou que 

opinaram durante o compartilhamento final dos  psicodramas que assistimos nesses dois 

anos, encontravam-se em estados semelhantes àqueles definidos por R.Castel (1993:22) 

como desfiliação (ausência de trabalho e isolamento  social).[43]  Para este autor uma 

das características da desfiliação se encontra no que há de comum entre diferentes 

categorias que na França demandam serviços e/ou são alvo de intervenções 

sociais.[44]  À desfiliação soma-se a pauperização ou o processo que conduz a ela. 

Privação e isolamento são o resultado final desses processos. O mérito de tomar a 

inserção como critério básico da definição de desfiliação é o de mostrar que o desafio 

contemporâneo da pobreza não é só distribuir seguros, mas também procurar preencher 

o vazio social no qual vivem as pessoas aí localizadas. A hipótese de Castel  não está, 

segundo ele próprio nos assegura, na “...crença em um equilíbrio orgânico de relações 

sociais, mas sobre uma tentativa de análise dos fatores contemporâneos de dissociação 

social” (Castel, 1993: 24). Não há aqui , portanto, ainda de acordo com  ele, uma   

nostalgia da Gemeinschaft (comunidade) tradicional. 

Ora  muitos dos sujeitos que vêm freqüentando os psicodramas públicos no  Centro 

Cultural São Paulo (ver em seguida o exemplo de A.) buscam e  encontram ali uma 

inserção relacional. Procuram encontros no sentido moreniano:  

  “Moreno afirma ainda que estar verdadeiramente incluído significa experimentar a reciprocidade 

relacional que se manifesta pela inversão de papéis, pela tele e pelo encontro. O conceito de Encontro, 

um dos principais eixos da filosofia moreniana, poderia também ser definido como a possibilidade de 

estar totalmente incluído no outro ou no outro lado da relação. O trabalho de Moreno, seja em sua 

perspectiva sociológica, educacional ou psicoterapêutica, está fundamentado na tentativa de ajudar as 
pessoas a se incluírem em suas relações (Fonseca, 2005:1-2).” 

  

   É o que vimos presenciando semanalmente através da participação de A. 

(desempregado, 33 anos, negro), freqüentador assíduo dos psicodramas -nunca faltou 

nos dois anos que segui de perto esses eventos e participou de muitas dramatizações.  

A., que  vinha sendo atendido há muitos anos na psiquiatria de um hospital público 

paulistano,  disse não só que não tinha amigos, mas também que  antes de vir ali fazia 

anos que ninguém falava com ele. [45] 
Para finalizar achamos que, até este ponto do texto, apresentamos dados e análises que 

atestam que  esses    psicodramas públicos  possibilitam  processos de singularização 

que no dizer de   Guattari e Rolnik significam:   

   “ ... uma maneira de recusar todos esses      modos de encodificação preestabelecidos, todos esses 

modos de manipulação e de telecomando, recusá-los para construir, de certa forma, modos de 

sensibilidade, modos de relação com o outro, modos de produção, modos de criatividade existencial 

que coincida com um desejo, com um gosto de viver, com uma vontade de construir o mundo no qual 

nos encontramos, com a instauração de dispositivos para mudar os tipos de sociedade, os tipos de 
valores que não são os nossos . “(  Guattari & Rolnik 1993.: 17 ) .      

  

Para finalizar, seguindo a direção aberta por este texto de Guatarri e Rolnik, 

acreditamos que as  psicodramatistas, cujo trabalho analisamos aqui, estão fazendo 

micro-política –assim como os demais psicodramatistas que vem trabalhando no CC. 

Nesta micro-política os sujeitos são motivados à expor seus pontos de vista sobre os 

temas em pauta, os quais são a todo momento contrapostos e questionados pelo grupo.  

Trata-se assim de uma política aberta a múltiplos pontos de vista e à diferentes 
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interpretações. Surgem então novos conhecimentos, como nos alerta a antropóloga 

Marilyn Strathern : 

  

  a “habilidade de estar constantemente re-descrevendo algo de um outro ponto de vista produz um 

certo tipo de deslocamento de efeito. Uma entidade não é substituída por outra como uma versão de si 

mesma, ... Pois a substituição conecta a entidade a  um todo, outro (distinto e único) domínio do 

fenômeno. É  introduzida uma  ordem diferente do conhecimento (Marilyn Strathern, 1995 :73)”. 
  

Qual seriam  os  deslocamentos de efeito que vêm  acontecendo nesses psicodramas 

públicos ?.   

Quais são os conhecimentos que estão sendo criados ? 

Questões instigantes que abrem um campo de investigação desafiador para os 

pesquisadores que desejaram aprofundar o nosso conhecimento sobre esses psicodramas 

públicos no Centro Cultural São Paulo.  

  

  
Nota: Agradeço a colaboração de Cida Davoli e Milene Féo, discutindo minhas idéias, cedendo material 

de arquivo pessoal e concedendo entrevistas. Sou grata ainda a Antonio Carlos Cesarino e a José Fonseca 

que com seus comentários e sugestões de leitura incentivam  o trabalho que venho fazendo nessa linha 

interdisciplinar aqui exposta.   A organização final do texto é de minha inteira responsabilidade.  
  

  

  

Bibliografia de referência 

  

 -Almeida, Miguel Vale de, 1995, Senhores de si: uma 
interpretação antropológica da masculinidade, Lisboa, Fim de 

Século Edições. 

 -Alves da Silva, Rubens, 2005, “Entre „artes‟e „ciências‟: a 

noção de performance e drama no campo das ciências sociais.” 
Horizontes Antropológicos, Porto Alegre, ano 11, n.24: 35-65. 

-Anzieu, Didier, 1962 [1984], “Le psychodrame”. Huisman, M.Denis  (org.), 

Encyclopédie de la Psychologie, tomo II, Paris, Fernand Nathan : 83-85. 

-Augé, Marc, Los “no lugares” espacios del anonimato: una antropologia de la 

sobremodernidad. Barcelona, Editoria Gedisa, 1993  (1992). 

-Aguiar, Moysés, 1998, Teatro espontâneo e psicodrama, São Paulo, Ágora. 

-Beeman, William O.,  1993, “The anthropology of theater and spectacle”. In: 

Annu.Rev.Anthropol. 22: 369-93.  

-Buber, Martin,  1977 [1923] , Eu e Tu,    São Paulo, Cortez & Moraes. 

-Cabral, João de Pina, 1996, “A difusão do limiar: margens, hegemonias e 

contradições na antropologia contemporânea”. Mana 2(1): 25-57. 

-Castel, Robert, 1993, “Da indigência à exclusão, a desfiliação. Precariedade do 

trabalho e vulnerabilidade relacional”. In: A.Lancetti (org), Saúde Loucura 4: grupos 

e coletivos, São Paulo, Hucitec: 21-48. 

-Centro Cultural São Paulo, 2003, Pesquisa de público 2003, Secretaria Municipal da 

Cultura/Prefeitura da Cidade de São Paulo, São Paulo. 

-Cesarino, Antonio Carlos, 1999, “Brasil 70 – psicodrama antes e depois”. 

W.Castello de Almeida (org.), Grupos: a proposta do psicodrama, São Paulo, Ágora: 

35-48. 

-____, 2001, “ Psicodrama na rua”.R.P.da Costa (org.), Um homem à frente de seu 

tempo: o psicodrama de Moreno no século XXI, São Paulo, Ágora; 205-209. 



-Colleyn, Jean-Paul, 1995, “Entrevista: Jean Rouch, 54 anos sem tripé”. In:  

Cadernos de Antropologia e Imagem, UFRJ,N.1: 65-74. 

-Dornfeld, Barry, 1989, “Chronicle of a Summer and the Editing of Cinéma-Vérité”. 

In: Visual Anthropology, vol. 2: 317-331. 

-Feldman-Bianco, Bela (org.), 1987, A antropologia das sociedades contemporâneas, 

São Paulo, Global.  

-Fonseca Filho, José S., 1980, Psicodrama da loucura: correlações entre Buber e 

Moreno. São Paulo, Ágora.  

-____, 2005, “Exclusão-inclusão na vida e obra de J.L.Moreno.” São Paulo. 

Conferência-chave (Keynote Address) do 63º Congresso Anual da Sociedade 

Americana de Psicoterapia de Grupo e Psicodrama, Miami (Establishing Safe 

Harbors-Gateways to Inclusion). Mimeo. 

-Geertz, Clifford, 1978 [1973], A Interpretação das Culturas, Rio de Janeiro, Zahar.  

-Georgakas, Dan; Grupta, Udayan; Janda, Judy, 1985, “Antropología visual. 

Entrevista a Jean Rouch. In: Cine, antropologia y colonialismo, Buenos Aires, 

Ediciones del Sol: 81-103. 

- Guattari, Félix e Rolnik, Suely, 1993, Micropolítica: cartografias do desejo. 

Petrópolis, Vozes. 

-Hall, Edward T., 1966, The hidden dimension: man`s use of space in public and 

private. Londres, The Bodley Head.  

-Heider, Karl G. 1995, “Uma história do filme etnográfico”. In:  Cadernos de 

Antropologia e Imagem, UFRJ,N.1: 31-54. 

-Langdon, E.Jean, 1996, “Performance e preocupações pós-modernas na 

antropologia”. J.G.Teixeira (org.), Performáticos, performance & sociedade, Brasilia, 

Editora Universidade de Brasília: 23-28. 

-Loizos, Peter, 1995, “A inovação no filme etnográfico (1955-1985)”. In:  Cadernos 

de Antropologia e Imagem, UFRJ,N.1. 

-Marks, Dan, 1995, “Ethnography and ethnograpic film: from Flaherty to Asch and 

after, In: American Anthropologist 97 (2): 339-347. 

-Marineau, René F., 1992, Jacob Levy Moreno, 1889-1974: pai do psicodrama, da 

sociometria e da psicoterapia de grupo. São Paulo, Ágora. 

-Martín, Eugenio Garrido,  1978   , Jacob Leví Moreno: psicología del encuentro,  

Madrid, Sociedad de Educación Atenas. 

-Monte-Mór, Patrícia, 2000, “No garimpo do nitrato: a experiência da mostra 

internacional do filme etnográfico.” B.Feldman-Bianco & M.L.Moreira Leite, 

Desafios da imagem. Fotografia, iconografia e vídeo nas ciências sociais, Campinas: 

São Paulo, Papirus: pp.143-158  

-Moreno, Jacob Lévi, 1934, Who shall survive ?, Washington, Nervous and Mental 

Disease Publishing Co. 

- ___, 1972 (1959),  Psicoterapia de Grupo e Psicodrama , São Paulo, Mestre Jou.  

-___,   1985 , Psicodrama, São Paulo, Cultrix. 

-Morin, Edgar, 1997, Meus demônios, Rio de Janeiro, Bertrand Brasil. 

-Müller, Regina Polo, 2005, “Ritual, Schechner e performance”. Horizontes 

Antropológicos, Porto Alegre, ano 11, n.24: 67-85. 

-Niemeyer, Ana Maria de, 2001 (1998), “Um outro retrato: imagens de migrantes 

favelados”, B.Feldman-Bianco e M.L.Moreira Leite (orgs.), Desafios da imagem: 

fotografia, iconografia e vídeo nas ciências sociais, Campinas, SP, Papirus: 225-265.  

 -____, 2002 , “Para o estimulo do diálogo entre a prática antropológica e a prática 

psicanalítica”. IDE. (36), Dezembro, Sociedade Brasileira de Psicanálise de São 

Paulo, São Paulo, Brasil:   54-75. 



-Peirano, Marisa, 1995, A Favor da Etnografia, Rio de Janeiro, Relume Dumará. 

-Rouch, Jean & Morin, Edgard, 1962, Chronique d´un été, Paris, Inter Spectacles. 

-Rouch, Jean,1985 a, “Antropología visual”. Entrevista a Jean Rouch, por Dan 

Georgakas, Udayan Gupta e Judy Janda.  Adolfo Colombres (Compilación y 

Prólogo), Cine, antropología y colonialismo, Buenos Aires, Ediciones del Sol: 81-

103. 

-___, 1985 b, “¿El cine del futuro? “. A.Colombres (Compilación y Prólogo), Cine, 

antropología y colonialismo, Buenos Aires, Ediciones del Sol  : 69-77. 

-Salaf, Jo., 2000, Playback theatre: uma nova forma de expressar ação e emoção, 

São Paulo, Ágora. 

-Schechner, Richard,  1989[1985],  Between theater & anthropology, Philadelphia, 

University of Pennsylvania Press. 

-Strathern, Marilyn, 1995 [1992], After nature: english kinship in the late twentieth 

century, Cambridge, Cambridge University Press. 

- Suárez-Orozco, Marcelo,1994, “Doing psychological anthropology at the fin de 

siècle.” M.Suárez-Orozco, et alii, The making of psychological anthropology II, 

Orlando, Florida, Harcourt Brace College Publishers: 158-194. 

-Turner, Victor.W., 1969,  The ritual process, Chicago, Aldine. 

-____,1978,  "Encounter with Freud: the making of a comparative symbologist". 

G.Spindler (ed.), The Making of Psychological Anthropology, Berkeley, University of 

California Press: 556-583. 

-___,1982 a , From ritual to theatre. The human seriousness of play. New York, 

Performing Arts Journal Publications. 

-____, 1989[1985],  “Foreword”. Schechner, R.,   Between theater & anthropology, 

Philadelphia, University of Pennsylvania Press: Xi-Xii.. 

-____,1986 , The Anthropology of Performance, New York, PAJ Publications : 21 - 

32.    

-Turner, V..&.Bruner, E.M (eds.), 1986 , The anthropology of experience, Chicago, 

University of Chicago Press. 

-Turner, Edith, 1987, The spirit and the drum, Tucson, The University of Arizona 

Press. 

-Yannopoulos, Tatiana & Martin, Denis, s/d, “De la question au dialogue... A propos 

des enquêtes en Afrique noire.” In: Cahiers d’Études africaines, 71, XVIII-3: 421-

442.  

Filmes: Rouch, Jean,  , Chroniques d´un été (1960 ). Acervo do LISA (Laboratório  

de Imagem e Som em Antropologia/USP). 

DVD:  Rouch, Jean,  Eu, um negro & Os mestres Loucos, Coleção VideoFilmes. 

Agosto 2006. O DVD inclui o extra: Ana Lúcia Ferrraz, Edgar T.da Cunha, Paula 

Morgado e Renato Szutman, Jean Rouch: suvertendo fronteiras.  

Entrevista:  Milene Féo (14 de julho de 2005), concedida à Ana Maria de Niemeyer . 

Documentos: Davoli, Cida –Folheto apresentando o Teatro espontâneo distribuído 

no psicodrama do dia   no Centro Cultural São Paulo. 

Documentos de circulação restrita 

-AC.Cesarino, Cida Davoli e SUS, 02 anos de Psicodrama Público no Centro 

Cultural: um encontro com a finalidade de experimentar ser ator e autor de suas 

próprias histórias, com sentidos individuais e coletivos, ao mesmo tempo. Resumos 

dos trabalhos no Centro Cultural São Paulo. Agosto de 2005.  

-Davoli, Cida, Relato por escrito: e-mail para Ana Niemeyer explicando os 

procedimentos adotados no Teatro espontâneo de 25/10/2003.  

CD Rom de circulação restrita 



 1. Psicodrama dirigido por Milene Féo 16/10/2004.  

 2. Teatro Espontâeno dirigido por Cida Davoli 25/10/2003.   

DVD de circulação restrita 

  Apresentação audiovisual dos psicodramas públicos realizados no Centro Cultural 

São Paulo em 2003. Produção, fotos e montagem de Pedro Mascarenhas.  

Matérias jornalísticas: Quesada, Luiz & Delfino, Carla,  2005  ,”O teatro de cada 

um”. In: Prefeitura da Cidade de São Paulo/Secretaria de Cultura, Cultura SP, São 

Paulo, Assessoria de Imprensa da Secretaria Municipal de Cultura:  24-27. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  
 
 

 
[1] Ana Maria de Niemeyer, psicodramatista sócioeducacional e antropóloga: 
   Instituto de Filosofia e Ciências Humanas/Departamento de Antropologia/UNICAMP. Cidade 

Universitária Zeferino Vaz. Caixa Postal 6110. Campinas. São Paulo. 
niemeyer@uol.com.br 
  

[2]A primeira versão deste texto foi apresentada no XXIX Encontro Anual da ANPOCS. Caxambu - 

25 a 29 de outubro de 2005.  GT 16 "Performance, Drama e Sociedade".Participação financiada pela 

FAEPEX/UNICAMP. Na ocasião a autora era pesquisadora do PAGU – Núcleo de Estudos de 

Gênero/UNICAMP. 
[3] Centro Cultural São Paulo. Rua Vergueiro, 1000 – 01504-000. Paraíso – São Paulo – SP. 

www.centrocultural.sp.gov.br  
[4]Dados de pesquisa realizada pelo próprio Centro Cultural em 2003, com o objetivo de conhecer o 
perfil do usuário e sua avaliação dos serviços prestados, revelam: as mulheres representam 53% dos 

usuários; há uma concentração do público jovem -48% têm entre 18 e 25 anos; os estudantes são 

predominantes -72%; entre os que exercem atividade remunerada, 70% estão empregados  no setor de 

serviços; o nível de escolaridade -64%- está entre o colegial completo e o superior incompleto; 26% não 

possuem renda individual, e entre aqueles que as possuem 38% tem renda de até três salários mínimos; 

85% dos entrevistados é formado por pessoas solteiras; 48% dos entrevistados freqüentam o CCSP há 

mais de três anos; 50 % vem ao local pelo menos uma vez por semana; 44% mora na Zona Sul da cidade; 

48% dos visitantes utiliza o metrô (Centro Cultural São Paulo, 2003: pág.2).  
[5] Esses eventos receberam um impulso inicial em 21/03/2001 quando foi realizado nessa mesma sala 

Adoniran Barbosa, um psicodrama público com cerca de 700 futuros guardas municipais, dirigido pelos 

terapeutas Antonio Carlos Cesarino e Antonio Lancetti. Este acontecimento fez parte de uma  iniciativa 
maior da prefeitura de São Paulo e da escola de psicodrama Roleplaying denominado Psicodrama da 

Cidade quando aconteceram vários psicodramas públicos, em um mesmo dia, em diversos lugares da 

cidade, tendo a cidadania como tema orientador.  
Mas o inicio da realização regular dos psicodramas públicos nessa sala se deu em agosto de 2003, a partir 

de um convite de  Leopold Nosek, membro da Associação de Amigos do Centro Cultural São Paulo, feito 

a  Cesarino. A partir de 20/04/2004 criou-se uma equipe para coordenar os trabalhos formada por  Ana 

Maria de Niemeyer, Antonio Carlos Cesarino (primeiro coordenador), Cida Davoli (atual coordenadora), 

Claudia Fernandes, Georgia Vassimon, Márcia Almeida Batista, Mariângela Wechsler, Milene Di Stefano 

Féo, Pedro Mascarenhas, Regina F.Monteiro e Rosane Rodrigues.   
[6] Este texto, escrito para o primeiro folder de divulgação, por Antonio Carlos Cesarino, foi adaptado 

por ele de matéria de sua autoria publicada na FSP -07/05/2001 , e incorporou sugestões da equipe de 

coordenação dos psicodramas. Ver texto completo em Cesarino, 1999. 
[7] Neste sentido ver Cesarino, 2001. 

https://docs.google.com/Doc?docid=0AeQ8mKvTruASZGZkYzY0eDJfMzFkazVramhkaA&hl=en#_ftnref1
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[8] Todos os textos em língua estrangeira apresentados neste texto foram traduzidos por mim. 
[9] Beeman (1993), também chama atenção para este desinteresse.  
[10] O cinema-verdade, pretende manter, sem interrupções,  a espontaneidade, a autenticidade,  do 

desempenho dos sujeitos e dos acontecimentos. Para o editor fica o desafio de não quebrar a continuidade 

do fluxo da vivência das pessoas..  
[11] Rouch desde seus primeiros filmes na África, utilizou métodos e técnicas semelhantes àqueles 

adotados em psicodramas e em laboratórios de teatro .    Ver: Anzieu (1962), Colleyn ( 1995), Dornfeld 

(1989), Georgakas et alii (1985), Heider (1995), Loizos (1995), Marks (1995), Monte-Mór (2000), Morin 
(1997), Rouch & Morin (1962) , Rouch (1985 a e b) e Ferraz et alii (2206).  
[12] O interessante é que esta protagonista não concordou com a auto-crítica dos realizadores do filme 

(Loizos 1995: 63); tampouco Loizos (1995), para quem as emoções que surgem eventualmente fazem 

parte do estudo.   
  
[13] Parece que Morin  teria ficado decepcionado com a edição do filme –experiência comum a muitos 

antropólogos que hoje lidam com cinema etnográfico: porque se há corte, não há mais a transmissão da 

autenticidade do vivido; ou o discurso dos sujeitos fica recortado e os trechos apresentados têm mais a ver 

com a comunicação visual do que com os pontos de vista dos sujeitos que mais interessam à  

antropologia, e assim por diante 

[14] Pode-se pensar que Rouch, não sabendo como lidar com a catarse surgida, preferiu abandonar o 

projeto inicial. Esta, porém, é uma interpretação entre outras possíveis. Em filmes rodados na África, 
como os Mestres Loucos, Rouch lidou de outro modo com o que talvez nós ocidentais chamássemos de 

catarse.  
[15] No final dos anos  70  realizei  sociodramas em cursos de ciências sociais da UNICAMP e nos 

anos  80 em um curso experimental para educadores populares de Campinas (neste caso fiz também uma 

pesquisa –financiada pela FINEP e pelo CNPQ).  Nas duas situações utilizei instrumentos morenianos 

apenas com fins educacionais e de  pesquisa. O mesmo pode ser dito do Teatro de Reprise dirigido por 

Cláudio Pavel em uma escola da periferia paulistana, no contexto de um projeto coordenado por mim e 

financiado pela FAPESP (1997/2001), sobre preconceito e racismo nas relações étnicas/!raciais” e de 

gênero. 
[16] É interessante que foram estas diretoras que solicitaram um “olhar antropológico”  sobre seus 

trabalhos.  
[17] Usamos a denominação “psicodrama” por ser a mais conhecida de todos. A maior parte do que se 

processa no CCSP é “sociodrama” como definido no início deste trabalho. Também apresenta-se o Teatro 

espontâneo e o Teatro de reprise. 
[18] Durante os dois primeiros anos de realização dos psicodramas - 2003/2004, fui praticamente todos 

os sábados ao Centro Cultural. Os dados empíricos estão baseados em: a) observação participante; b) 

entrevistas com psicodramatistas selecionados em função de nossos objetivos; c) vídeos sobre os dois 

psicodramas, foco deste estudo, que foram realizados a pedido das diretoras por pessoas indicadas por 

elas; d)  material secundário; e) pesquisa bibliográfica; f) pesquisa filmográfica e videográfica.  
[19] Escritos  de comentaristas  apresentam esse vasto campo de influências na obra e na vida de 

Moreno, entre outros, cito: Fonseca, 1980, 2005; Martin, 1978, Marineau, 1992. 
[20] “Os judeus sefaraditas [...] conseguiram, durante séculos, uma criativa inclusão entre os cristãos e os 
muçulmanos da Península Ibérica (Sefarad), porém, no final do século XV, foram expulsos da Espanha e 

Portugal pelos reis católicos Isabel e Fernando. A partir daí, os psicodramatistas conhecem o périplo da 

família Moreno através da Turquia, Romênia, Áustria, Alemanha (Berlim e Chemnitz), novamente a 

Áustria e, finalmente, os Estados Unidos. 
A condição de imigrante foi uma constante na vida da família Moreno. Ele próprio viveu, intensamente, a 

condição de ser estrangeiro, de ser imigrante, e as dificuldades em obter uma nacionalidade. Nascido na 

Romênia, filho de pai turco, emigra, ainda criança, para Viena. A comunidade judaica vienense, que 

poderia ser uma ponte de inclusão para os recém chegados, era majoritariamente asquenaze. Nem sempre 

era fácil a integração cultural dos sefaraditas na comunidade asquenaze. Os sefaraditas, como vimos, 

possuem influências latino (hispano-portuguesas)-arábicas, absorvidas na secular convivência árabe-

judaica-cristã na Península Ibérica. A cultura  asquenaze é predominantemente originada da Europa 
Central e Oriental (Fonseca, 2005:  3-4).” 
[21] É possível que  o teatro  tenha contagiado Moreno através da vida cultural de Viena. Schorske ( p.29, 

131) trata da paixão do vienense do final do século XIX pelo teatro que encontrava respaldo numa sólida 

tradição de teatro popular. Também Marineau (1989) reforça esta influência, informando sobre as leituras 

de Moreno que o ajudaram a elaborar o modelo teatral do psicodrama; e relatando idéias e atuações 

revolucionárias sobre teatro que percorriam a Europa.  
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[22] Marineau ( 1989), historiador canadense de Moreno, ao relatar o período em que este consolidou o 

psicodrama nos Estados Unidos, cita a antropóloga americana Margareth Mead como uma de suas alunas. 

Ainda na antropologia americana, Elisabeth Colson ( 1989) afirma que ele foi precursor das  dinâmicas de 

pequenos grupos e das análises de rede. 
[23] A partir da década de 60 o tratado de sociometria de Moreno Who Shall Survive ? (1934 )  passou a 

ser  uma das fontes obrigatórias no estudo antropológico de redes sociais. Não cabe aqui uma análise 

detida desse empréstimo da sociometria pelos antropólogos, objeto de um outro trabalho meu em 

andamento, apenas adianto que  a sociometria propõe o conhecimento da estrutura profunda dos grupos 

através de uma análise  dos  vínculos entre seus membros, para tanto recorre, entre outros instrumentos, 
ao teste sociométrico . Este acesso aos grupos não era possível através dos métodos habituais utilizados 

pelos antropólogos, emprestaram, então, o modelo formal ,quantitativo, da sociometria e alguns conceitos 

do teste sociométrico. Adaptaram também  o modelo do sociograma: uma representação gráfica da 

estrutura profunda de um  grupo estudado através do teste sociométrico. Ora a sociometria de Moreno é 

também uma proposta de modificação do relacionamento social, vale dizer uma utopia (Ver Moreno,  

1934). Aqueles antropólogos da década de 60 não levaram em consideração esta dimensão. Mas as novas 

metodologias para o estudo de redes sociais inaugurada por eles continuam a ser usadas até os dias de 

hoje (Consultar, Feldman-Bianco, 1987 ).  
  
[24] Para as sociedades industriais  Turner usou o termo liminoid. Preferimos entretanto não seguir esta 

sugestão e empregar    liminaridade com  sentido metafórico. 
  
[25] Relato baseado em observação participante e em análise do CD Rom desse trabalho –cedido por 

M.Féo. A organização da entrevista, do conteúdo do CD Rom, assim como da descrição do psicodrama,  

é de minha responsabilidade. 
[26] A multiplicação dramática está explicada na nota 23  , o teatro espontâneo é definifo por Cida 

Davoli mais adiante. O teatro  de reprise começou no Brasil em 1993, com o Grupo  Reprise e advém do 

Playback Theatre criado por Jonathan Fox (Hudson Valley -USA), que é uma forma versátil e inovadora 

de improvisação teatral adotada por grupos de várias partes do mundo. O grupo –ou uma pessoa, conta 

uma(s) história(s) e atores re-apresentam –reprisam a(s) história(s), reinterpretando-a(s). 
  
[27] Egos-auxiliares-atores da CIA AGRUPPAA: Ágata Hansen, Alda Andreceutti, André Dedomenico, 
Maria Helena Farina,  Rosana Piai, Rui Minharro. 
[28] A idade desta personagem está incompreensível no CD Rom.  
[29] Os atores do Agruppaa assim como a diretora usam roupas pretas. Na entrevista  Féo explicou que 

o preto foi escolhido por ser uma cor neutra, por cima da qual  é possível  colocar o que se quiser (como 

vemos que foi o caso da apresentação que ora comentamos).  
[30] De modo resumido, podemos dizer que a Multiplicação Dramática  que vem sendo desenvolvida 

desde os anos 70, sobretudo por argentinos (Pavlovsky, Kesselman e Frydlewsky)   articula diversas 

idéias: a) a estrutura comunicacional da obra de arte e a participação do público nesta comunicação   

(inspirada na Obra Aberta de Umberto Eco); b) a multiplicação, ao invés da redução; o inverso da 

redução interpretativa. Redução interpretativa daquela situação, cena ou enunciado, pois a situação inicial 

é sempre um discurso. A Multiplicação Dramática é uma nova forma de pensar o dispositivo grupal, 

afastando-se da simples técnica dramática. O grupo passa a ser visto como “máquina produtora de 
sentidos”. A máquina numa fábrica está em interação com a máquina social, de formação, de pesquisa, 

comercial, etc. A máquina só mecânica fecha-se em si mesma.  A pessoa é uma máquina de pensar e 

produzir sentidos.   
A experiência dramática se enquadra como Multiplicação Dramática  se houver a seguinte seqüência: 

relato de uma experiência individual; dramatização da cena do protagonista (após uma escolha 

sociométrica); jogos dramáticos criados pelo grupo em estado de espontaneidad/criatividade (isto é: 

aquecido) inspirados na cena inicial; improvisações dos membros do grupo aproveitando a ressonância 

que a cena inicial produz. Assim o grupo se apropria da cena, “rouba” a cena do protagonista e joga e 

improvisa a partir dessa cena original. 
Ainda, consoar é a dramatização de uma cena da própria história pessoal a partir da cena do protagonista, 

seria um “sharing” (compartilhamento) moreniano em ato. Ressoar, é criar sem necessidade de se referir a 
uma cena lembrada da história.   
[31] O autor que trabalha no campo dos estudos de gênero, diz : “Entendo por gênero  as categorizações 

de pessoas, artefactos, eventos, seqüências, etc., que se baseiam numa imagética sexual, nos modos como 

o carácter distintivo das características macho e fêmea concretizam as idéias das pessoas acerca da 

natureza das relações sociais” (M.Strathern, 1988: ix, apud: Vale de Almeida, 2000: 129, nota 2) 
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[32] Neste caso atuei como observadora participante.  
[33] Todos os exercícios  que se seguem foram sugeridos pela diretora, Cida Davoli. Assim como as 

músicas –cf.notas 27, 29, 33 ,que correspondem aos momentos em que foram colocadas na dramatização 

pela equipe de Cida Davoli que se ocupou do som. 

[34] Música: Raio X -Rita Lee e Esquadros -Adriana Calcanhoto. 
[35] Os grupinhos tinham de 10 a 12 pessoas. Um grupo ficou reunido na platéia de cima,um outro na 

platéia de baixo e 4 no palco. 
[36] Música: Paris Texas –Cancion Mixteca 
[37] Votamos sem sair do lugar, apenas levantando a mão. 
[38] Música: Presente -José Miguel Wisnik, interpretação: Elza Soares   

[39] Essas são considerações que lembram o estudo de Hall (1966), denominado “proxemics”, isto é, 

uma teoria   sobre as dimensões culturais  do espaço social e pessoal e sobre a percepção que temos 

desses espaços.   
[40] O não lugar, não gera a não pessoa -segundo um comentário que  ouvimos certa vez, porque a 

pessoa é  “o produto complexo da inter-relação de vários contextos sociais e culturais ” (Pina Cabral 

1996: 35). 
[41] Em Niemeyer, 2001 (2 edição) estudo a organização interna de uma favela paulistana.  

[42] Ver definição de  Fonseca, 2005, inserida linhas abaixo.   
[43] Castel, 1993 : 22. O foco do autor é a França contemporânea, mas parte de suas considerações e 
propostas teóricas cabem nessa união entre disciplinas que estamos preconizando aqui. São adequadas 

também porque parte das situações descritas por Castel são mundiais, pois são decorrentes do 

neoliberalismo, da globalização, e de todo um modo de vida relacionado às ideologias difundidas por 

esses  fenômenos.  
[44] Entre essas o autor cita: desempregados de longa duração, jovens à procura do primeiro emprego, 

adultos isolados, famílias monoparentais, jovens ou adultos sem alojamento ou sem meios financeiros 

para pagar aluguel (Castel, 1993: 39).  Na verdade Castel não propõe um modelo fechado, pois as pessoas 

podem preencher alguns critérios ou todos para aí serem situadas.   
[45] Este exemplo põe em questão a idéia de marginalidade e de marginal. Existem pessoas que “são 

periféricas às áreas de vida cultural nas quais participam, sem por isso deixarem de estar plenamente 

qualificadas para participar de uma forma ativa (mesmo se reduzida em termos de poder) “ (Pina Cabral 
1996: 45).  
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