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Resumo 

Relato e processamento de um psicodrama realizado em um Parque Municipal de Belo Horizonte fazendo 

parte de um projeto do DEC - Febrap, intitulada Comunidade em Cena por ocasião do XIII Congresso 
Brasileiro de Psicodrama.  

 

Abstract 
Discription and processing of a Phsychodrama carried out in a Municipal Park of Belo Horizonte, as part 

of an activity named Comunidade em Cena of DEC - Febrap during of XIII Congresso  Brasileiro de 

Psicodrama,  

 

Descritores 

Metodo psicodramatico, espaço psicodramatico, texto psicodramático, teatralizaçao. 

 

Index Terms 
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A experiência psicodramatica é única. Contá-la é uma tradução, da linguagem dramática para a linguagem 

escrita.  É como descrever um beijo. O ato de beijar costuma ser gostoso, emocionante. Às vezes, também 

repulsivo. Ao contar para outra pessoa, não conseguimos, em linguagem falada ou escrita, passar a 

experiência vivida em sua totalidade. Mas existem, porém, poetas capazes de fazer poesia ou poema de 
um beijo, que pode nos levar a ter uma outra experiência, tão singular como a vivida, transcendente. 

Artistas fazem verdadeiras obras de arte sobre o beijo, como é o caso do “Beijo” de Klint (Gustav). Mas 

isto é uma outra historia... 
 

As águas de Belo Horizonte  

 
Como de artista e de louco todos temos um pouco, vou contar para vocês o que se passou naquele Parque 

Municipal Américo René Giannetti, bem no coração da linda e mineiríssima cidade de Belo Horizonte, no 

estado misterioso de Minas Gerais, cheio de montanhas e vales, rios caudalosos, no dia 12 de junho de 

2004. Essa atividade fazia parte do XIII Congresso Brasileiro de Psicodrama, cujo tema era - Comunidade 
em Cena.   

Para participar desta atividade do Congresso, era necessário ter o aval da entidade filiada a Febrap a qual 

o diretor pertencesse. Tive uma serie de obstáculos para poder dirigir no Parque Municipal por não 
pertencer a nenhuma naquela ocasião. 

A água queria correr, no caso o meu desejo de dirigir, mas o fluxo se interrompeu neste obstáculo. Apesar 

de ter uma experiência reconhecida em atividades públicas, de direções de grandes grupos, inclusive em 

outros Congressos, a exigência da Comissão Cientifica, era que tivesse esta autorização. Tentei 
diretamente junto a algumas dirigentes do Congresso, a permissão para a minha participação. Buscava na 

Comunidade em Cena psicodramática um espaço para me incluir naquela atividade. O que mais me 

motivava a fazer esta solicitação era que trabalhar com a comunidade na rua tem sido um dos focos de 
meu interesse em Psicodrama, tanto pela minha coordenação no Centro Cultural de São Paulo (Davoli no 

prelo) como pela participação no Psicodrama da Cidade , em 2001 e no Psicodrama das Américas em 

2002(Davoli 2005). A minha vontade aumentava ainda mais na medida em que aquela atividade – 
Psicodrama na Comunidade, faria parte de uma pesquisa, realizada pelo DEC (Departamento de Ensino e 

Ciencia da Febrap) e desse modo eu poderia ter uma interlocução ampliada com outros colegas 

psicodramatistas, sobre esta forma de se fazer psicodrama.  



 Todo este esforço valeu muito a pena. A diretoria pode reconhecer a importância do meu pedido e, muito 

gentilmente, abriu uma exceção, permitindo minha direção, o que muito me alegrou. Por isto estou 
oficializando os meus agradecimentos a diretoria do Congresso, „a Comissão Científica, por ter permitido 

a água passar...  

Todo este esforço para poder participar funcionou como parte do meu aquecimento para dirigir este 

Psicodrama. A minha inclusão na lista dos diretores do Comunidade em Cena, vai de encontro a leitura 
que farei mais adiante do que se passou naquele Parque naquela tarde.  As paradoxais inclusões que se 

sucederam. As águas quando impedidas de passar por um caminho, buscam novos lugares, precisam se 

locomover. 
Portanto, o lugar onde é realizado um Psicodrama de ruas é muito importante. Este lugar, apesar de ser 

um lugar de passagem, onde muitas pessoas passam e param ou somente passam, deve conter a 

possibilidade de criar um clima de intimidade quando alguma cena se cria/emoldura. A visibilidade deve 
estar ao alcance tanto dos que estão participando da cena, como da platéia real como virtual, isto é, dos 

transeuntes. Esta visibilidade possibilitará o impacto no público permitindo o surgimento de uma nova 

cena. Afinal, não nos esqueçamos que uma das definições de teatro é o lugar onde se vê. 

Quando vou dirigir num espaço aberto, como era esse caso, convido alguns psicodramatistas para me 
auxiliarem na direção. Formo uma equipe criada para aquela situação. Peço a eles que me ajudem a 

identificar todos os fotogramas que ocorrem no local. A outros peço que ajudem na montagem das cenas, 

como atores “profissionais”. 
Procuro também ter sempre uma frase, uma pergunta um leitmotiv

1
 para poder me apoiar na sustentação 

da continuidade do evento. Algumas frases que tinha para este dia: 

-Você está vendo algum horizonte? 
-Belo Horizonte é... 

-Quem gosta de BH tem um jeito de mostrar. (inspirada em um adesivo visto em muitos carros ) 

 

Mergulhando na água  
 

14:00hs: Estamos num espaço público. Algumas pessoas vendo o movimento da equipe, de microfone, do 

vídeo, começam a se aproximar. Neste momento começo a usar os leitmotiv, no sentido de ir congregando 
pessoas dispersas. 

A história começa na praça com um senhor dizendo que veio ver (só), não participar. 

Um bêbado conta que estava deitado descansando quando um guarda veio tirá-lo (expulsá-lo) dali. 

Monto, ao estilo Play-back, esta cena com meus egos auxiliares. Chega outro bêbado, que vendo a cena 
representada conta que estava mijando – no parque não tem banheiro público(sic) - e o guarda o expulsou. 

A cena é representada. Vendo a cena, ele diz que só lhe resta ser um desempregado porque estudou muito 

mas que agora não tem emprego. Marcos, o segundo bêbado, abre uma pasta que tem nas mãos e mostra, 
todos os seus diplomas guardados nela. São muitos papéis. Diz que agora está ruim, mas no futuro ainda 

será pior.  

Peço para os atores fazerem a cena do presente, do passado e do futuro de Marcos. Uso multiplicações da 
mesma cena realizada por egos auxiliares convidados e espontâneos. A cena fica grande e visível na 

praça. A força estética, mais a visibilidade afeta Rodrigo, que passava pela praça justamente nesta hora.  

Ele pára. Fica olhando. Algum ego-auxiliar capta sua atenção e me chama. Ele diz: é igual ao que 

vivi.(sic) A cena que ele vê é muda, portanto o que ele identifica é um movimento, uma expressão, uma 
forma, um clima. A teatralidade. 

Peço para contar o que ele viveu e nos conta, com algum tremor no corpo e na voz: 

  

Morte na água 

 

                                                
1 É um grupo de palavras que retornam periodicamente para anunciar um tema. Têrmo introduzido pela música, 

inicialmente, mas usada pelo teatro e pela literatura. 



Um dia ele saiu de casa com o filho pequeno com a intenção de juntos se atirarem no lago para se 

matarem. Estava desesperado a procura de uma saida. Atônita com o que ouço, peço que me conte o que 
se passou antes da cena do lago. Conta que ainda em casa, a esposa/mãe tenta evitar que eles saiam, mas 

não consegue impedi-los. Vão para o lago e ali se atiram. Emocionado nos conta que se não fossem os 

bombeiros eles teriam morrido.  

A platéia escuta seu relato, estarrecida. Peço que sejam feitas diferentes cenas, compostas por Rodrigos, 
por filhos de Rodrigos, por mulheres de Rodrigos.  A cenas, em sua estrutura e em seu movimento, de 

fato ficam parecidas com a cena anterior de Marcos, pela qual ele for a afeetado. Peço, então para 

algumas pessoas comporem o lago que irá “engolir” pai e filho.  
Como, naquele momento, são muitos os psicodramatistas presentes na praça me ocorre uma idéia: para 

completar a cena do protagonista, peco para que todos que ali estão na platéia, possam desempenhar o 

papel de bombeiros. Afinal, estava dada a grande oportunidade aos psicodramatistas, com a cena do 
Rodrigo, de realizarmos nosso desejo/sofrimento de provar e se provar publicamente a eficacia  do 

método socionômico. Este desejo seria realizado , pelo público de modo geral, mas particularmente pelos 

psicodramatistas presentes, atraves do desempenho do  papel psicodramático de bombeiros, salvando pai 

e filho do afogamento. Esta cena pode ser entendida como metáforas daa “salvação” do criador e da 
criatura, salvacao da criacão, ou ainda, a “salvacao” do teatro terapeutico, tão caro aos psicodramatisatas. 

Todos estão implicados naquela cena. O teatro e o psicodrama a serviço do fluir da vida. A praça fica 

repleta de mães desesperadas, filhos sendo levados por seus pais desesperados para a morte. A água nos 
salvará, deve ser o pensamento destes pais.  Lagoas assassinas e acolhedoras que acolhem, mas também 

matam e fazem desaparecer ou salvar seres humanos. Seus desesperos. E...bombeiros. Muitos bombeiros.  

É emocionante!  O Rodrigo ao meu lado vê toda(s) a(s) cena(a) , e se emociona muito ao ver a cena onde 
aparecem muitos bombeiros para salvar pai e filho do lago. (O mundo vale a pena???) 

Ele diz, então, querer pedir desculpas para o filho.  

Monto, então, duas fileiras onde ficam de um lado pais, e de outro lado filhos. 

 
Novo encontro das águas 

 

Pais e filhos frente a frente. Como se fossem margens de um rio. Um fala com outro. Cada um a sua vez. 
Direto, cruzado Pais e filhos dialogam. Um diálogo multiplicado. Tem muita emoção no ar e Rodrigo se 

emociona de novo. Como se ele estivesse revivendo aquela cena, mas era outra cena, atual, onde seu 

pedido de socorro e de desculpa, não ouvido, ou não dito naquela data, pudesse agora ser ouvido por todo 

este grupo de pais e filhos.  Eu me emociono, por toda a beleza que todos nós, artistas, psicodramatistas, 
cidadãos, conseguimos transformar a vida. Uma cena de tanto horror torna-se bela naquele momento. 

Nietzche tinha razão. “Só a arte é capaz de transformar a vida digna de viver”. E este belo nos 

transforma. A solidariedade nos modifica. Como mágica, neste momento, vejo uma mãe andando de mão 
dada com seu filho perto de onde acontece o Psicodrama. Esta mãe deve estar levando seu filho para 

algum lugar, como deve ter sido a cena do Rodrigo com seu filho, naquele fatídico dia. Só que esta mãe 

da praça, assim como seu filho, aparentam uma tranquilidade. Provavelmente caminham em direção a 
vida, não à morte. Numa mistura entre o real e o psicodramático, peço a eles para passarem por entre estas 

“margens”  de pais e filhos. Eles, sem nenhum questionamento, caminham por este rio que desemboca no 

Rodrigo. Depois seguem seu caminho 

É tão lindo o caminhar destes dois atores anônimos, concpondo nossa hitoria.  
Realidades se interpenetram. A cena do Rodrigo do passado é reencenada construindo uma outra 

realidade atual.  

Mágica, esta é a beleza do teatro de rua. A cena da rua está na rua. Não deve ser aprisionada. Como água 
ela deve passar. Emolduramos por um minuto para podermos ver. 

Rodrigo se despede, todos dão adeus.  

Que horizonte você esta vendo?, pergunto ao grupo que fica. 
Adauto diz: estou vendo e vivendo uma coisa maravilhosa  



Fazemos cenas vidas maravilhosas. Aparecem abraços, carinhos. Num contraponto peço ao grupo que 

também faça cenas horrorosas; aparecem conflitos, brigas.  
Uma e outra se mesclam, se misturam.  

Começam a aparecer novos horizontes. 

Chega a Jaqueline dizendo que quer participar, mas não consegue. 

Aparece o Cadu  que ao responder o que ve em seu horizonte, (leitmotiv) diz que – vai ao clube, encontrar 
os amigos.  

Monto a cena da Jaqueline, evidenciando sua vontade de encontrar outras pessoas e o seu grande medo 

que isso traz. Com certeza nos protagonizando.  
Cadu ao meu lado, diz que no clube vai cantar com os amigos. Montamos a cena dele com os amigos. 

Canta uma música de sua autoria, inspirado e inspirando a cena da Jaquleine. Comunicação das duas 

cenas. 
Jaqueline, em sua cena, mostra, no início, um titubeio de entrar no grupo, mas finalmente toma coragem e 

vai de encontro às pessoas. Jaqueline com sua cena sintetiza o nosso treino para usar o espaço público. A 

criação de uma nova subjetividade. Estranhos se encontram.  E criam juntos uma história. 

Fazemos uma grande roda.Os participantes compartilham, entre choro, lágrimas, afetações e afetos:  
Marcos – “não vou embora porque moro no parque”. 

“A praça é do povo”. 

“Poder falar com quem não se fala”. 
“O importante não é o caminho. É como se faz o caminho”. 

“Quero estar com o outro”. 

“O importante é a humanização”. 
O guarda – “sou um alcoólatra que não bebe”. 

“A cenoura é dura – quebra. Cozinha fica mole. Ja o ovo é mole. Na água quente, a casca fica igual, mas 

ele fica duro. O café com água quente sai um bom café. O segredo é a água quente”.  

Os tucanos voando livremente por aquela praça procurando novos horizontes para se alojar denunciavam 
sua sincronia com os humanos  

“Gastei uma hora pensando um verso 

Que a pena não quer escrever. No entanto ele esta cá dentro 
Inquieto, vivo. 

Ele esta cá dentro 

E não quer sair 

Mas a poesia deste momento 
Inunda minha vida inteira. (Drumond) 

“A experiência que vivi foi única. Teve uma repercussão muito grande na minha vida.Desencadeou 

muitas emoções que até aquele exato momento estavam escondidas.Havia uma vontade muito grande de 
ver/sentir, mas o medo que eu sentia me paralisava diante daquela situação.Queria muito participar da 

vida das pessoas que se encontravam ali, com problemas ou não, queria de uma forma contribuir, mas o 

medo me cegava.Minhas mãos ficaram geladas e o corpo também.Senti um medo muito grande de me 
envolver com aquele grupo que estava ali. Havia ao mesmo tempo um desejo de me envolver..Olhava 

para aquele HORIZONTE onde havia muito verde e águas ao meu redor, mas o medo me travava.  

Foi ai então que tomei coragem para vencer este medo que me cegava. Falei para uma pessoa que estava a 

minha esquerda o nome dela Patrícia Rassi.Disse que queria participar  falar do medo que estava sentindo 
naquele momento.A atitude que ela tomou foi me levar até diante de outra pessoa chamada Cida 

Davoli.Foi ai então que ela segurou minhas mãos... (é como se me dissesse:- não tenha medo!). E a 

segurou enquanto montava a cena daquela situação.Acho que aquele moço chamado Cadu apareceu na 
hora certa. 

Comecei ai vivenciar o medo. Apareceu muita gente ao mesmo tempo parecia que me convidavam para 

uma festa. Afinal... Estava acontecendo uma festa.Me diverti bastante, conheci outras pessoas, conversei 
participei da vida delas também.E o medo foi passando...passando... e eu fui me soltando. Enquanto 



estava na festa, observava um jovem senhor
i2
 que estava ali também. Observava pela insegurança que 

sentia naquele momento. É como se, se não desse muito certo a experiência, poderia correr em sua 
direção.(Sensação de prroteção). Quando dei por mim, estava ali de encontro com as pessoas. Senti-me 

vencedora!!O medo já tinha ido embora.” (compartilhamento de Jaqueline por e-mail algum tempo 

depois) 

  

Psicodrama Líquido 

 

Esse nome foi dado pelo Devanir (Merengué) numa conversa minha com ele, fez referência ao título de 
um livro do sociólogo polonês, Zygmunt Bauman – Modernidade Líquida.  

Bauman trata neste livro da idéia da modernidade líquida, fluída, leve da contemporaneidade, em 

oposição à modernidade sólida que  vem suplantando. Apesar do autor, neste livro, considerar 
criticamente a fluidez da modernidade, me utilizo de sua definicao de liquido no prefacio do livro para 

relacionar com este psicodrama.  

 “é que os líquidos,diferentemente dos sólidos, não mantém sua forma com facilidade. Os fluídos, por 

assim dizer, não fixam o espaço nem prendem o tempo, Enquanto os sólidos têm dimensões espaciais 
claras, mas neutralizam o impacto e, portanto, diminuem a significação do tempo (resistem efetivamente a 

seu fluxo ou o tornam irrelevante), os fluidos não se atém muito a qualquer forma e estão constantemente 

prontos (e propensos) a mudá-la; assim, para eles, o que conta é o tempo, mais do que o espaço que lhe 
toca ocupar; espaço que, afinal, preenchem apenas “por um momento”. ….Descrição de líquidos são fotos 

instantâneas, que precisam ser datadas. (Bauman 2000,pg 8) 

Penso que este modo de dirigir psicodrama,, poroso, interpenetrante, fluido, liquido tenta dar conta desta 
nova subjetividade desta nossa contemporaneidade. 

 

 

 

Águas revoltas 

 

“Interrupção, incoerência, surpresa são as condições comuns de nossa vida. Elas se tornaram mesmo 

necessidades reais para muitas pessoas, cujas mentes deixaram de ser alimentadas… por outras coisas que 
não mudanças repentinas e estímulos constantemente renovados… Não podemos mais tolerar o que dura. 

Não sabemos mais fazer com que o tédio de frutos. 

Assim toda a questão se reduz a isto: pode a mente humana dominar o que a mente humana criou?” 

(Valery, apud Bauman 2000,pg7) 
Como a modernidade é muito acelerada, fragmentada, como é descrita por PaulValery acima, todos os 

“fotogramas” da vida diária passam numa velocidade, às vezes impossível de serem vistos e apreendidos. 

O psicodrama na rua pretende colocar molduras em alguns destes acontecimentos passageiros e 
cotidianos que acontecem no espaço público. Circunscrevemos territórios, nas palavras de Deleuze. Nas 

palavras de Moreno, criamos um palco aos pés dos atores urbanos. Os acontecimentos destacados da 

paisagem e estéticamente emoldurados, poder afetar os transeuntes, como obras de arte – arte na rua – 

streetart.  
Este psicodrama procura evidenciar as contradições sociais que a cidade protagoniza. É um psicodrama 

rápido, porém intenso, onde a cena destacada dura o tempo necessário para criar a afetação em quem vê. 

Sair da indiferença pelo olhar num fluxo ininterrupto, fluído, líquido, incessante. 
Na clássica definição de Richard Sennett (apud Bauman 2000, pg111) uma cidade é “um assentamento 

humano em que estranhos tem chance de se encontrar”.O Psicodrama de rua quer propiciar este encontro. 

Através de novas maneiras de perceber e de se inserir no cenário urbano. Neste sentido é uma ação sócio-
política.  

                                                
2 Antonio Carlos Souza (Tom) um dos egos auxiliares convidados 



O Psicodrama de rua, então, ressignifica a rua, a cidade como um espaço onde pessoas estranhas, 

transitam com suas histórias e vulnerabilidades próprias, possam por um instante, se encontrarem. 
Desensimesmarem. 

Knobel,AM escreve“… cria sonhos compartilhados, promove inocência, desarticula o status quo, em um 

tipo de micro política que se ocupa com afetações, que conduz a lugares inéditos, que atravessa modelos, 

permite percorrer territórios e criar mundos, sem se preocupar com o por quê? com o certo ou errado. 
Nada grandioso, pura beleza e sensibilidade”.(5) 

A nova revolução na humanidade seria a sociométrica, como escreveu Moreno? Acredito que ao fazer 

psicodrama de rua, minha prioridade é criar novas paisagens urbanas, criar encontros inusitados, criar 
uma nova estética do e no espaço público e com isso pretensiosamente criar uma nova ética cidadã.  A 

ética de olhar para o outro. De reconhecer vida nas pessoas e na rua. Restabelecer o diálogo. Sonhar um 

sonho coletivo 
Moreno completa : "Quando se pode ver-se a  si mesmo, um palco se faz a  seus pés, e recuperas o 

riso".(7)  

 

Encontro de águas 
 

As águas que aqui se encontram são o psicodrama e o teatro. Psicodrama e Teatro que também são águas 

resultado de muitos outros encontros de águas. 
Quando escrevo um artigo não sei qual a linguagem (ou quais águas) em comum que o leitor e eu temos. 

Às vezes posso estar falando de algo muito familiar para alguns, mas que não tem o mesmo sentido a 

outros, o que pode levar a compreensões distintas ou equivocadas, na melhor das hipóteses, ou mesmo a 
incompreensões. Então me desculpem se defino aqui alguns conceitos que já nos são comuns. É um 

pequeno cuidado nesse encontro de águas para poder ser entendida. 

Quando falamos de Psicodrama, podemos falar pelo ponto de vista teórico que comporta uma gama de 

conceitos que permitem compreender um individuo e/ou um grupo. Mas gostaria aqui neste artigo de falar 
do ponto de vista da prática psicodramática; da importância da dramatização como um metodo (usarei 

este termo que esta mais consagrado entre nós psicodramatistas para falar na verdade sobre a 

teatralização) no ato psicodramático.  
Fazer psicodrama é captar a produção emotiva, relacional e ideativa de um grupo e traduzí-la numa 

linguagem cênica, dramática. Para a realização da encenação, os atores engendram a criatividade grupal, 

novas sociometrias, novas sociodinâmicas. Novos papéis e novos modos de desempenho de papeis. Nos 

vemos e nos recriamos através do drama encenado. Supera velhas sociatrias. Dramatizar facilita a 
liberação das capturas que impedem relações saudáveis, porque mais apropriadas para o momento, não 

conservadas, ações desejadas, éticas, cidadãs. Retira as falas e intenções da clandestinidade
3
. 

Quando me refiro ao teatro, estou falando da liguagem cênica, da arte de construir e comunicar uma idéia 
pela teatralidade. O que é teatralidade? Teatralizar é diferente de dramatizar. Dramatizar é colocar um 

texto escrito em linguagem cênica. Teatralizar é o teatro menos o texto, é uma espessura de signos e de 

sensações que se edifica em cena a partir do argumento escrito…. (6,pg 372). 
Neste sentido teatro e psicodrama, como utilizo aqui, tem aspectos comuns, no que se refere a ação 

cênica. A teatralização, materia prima do teatro realizado pelo ator e metod do psicodrama. Porém cada 

                                                
3 Um ponto que gostaria de compartilhar é a questão da intimidade no psicodrama de rua. Chama-me a 

atenção o fato de, em um período tão curto de tempo, pessoas totalmente desconhecidas se tornarem tão 

íntimas, dividindo segredos, emoções e histórias de vida. Por outro lado, me chamou a atenção no 
Psicodrama das Águas como foi difícil a questão do toque, de tocar o outro desconhecido. Senti, como 

participante, tanto em mim quanto nos colegas, certa reserva em tocar os outros colegas que se 

encontravam ali na rua, durante as dramatizações que ali ocorreram, especialmente com os que eram 

moradores de rua. Com esta percepção, me pergunto: a proximidade emocional é anterior à corporal? 
 (compartilhamento de Cecilia Zylbetajn –Ciça, feita por email) 



um tem suas particularidades técnicas e finalidades diferentes. Mas aqui eles se encontram para criar uma 

modalidade expressiva, artística e terapêutica. 

 

Movimento das águas 

 

.  
A direção não obedece nenhum cânone pré-estabelecido, como aquecimento, dramatização e 

compartilhamento, só ao fluxo de acontecimentos, como um rio que corre em seu leito, fazendo marola 

em alguma pedra, em algum tronco que escapou de sua árvore e que agora pertence ao rio, mas poderá 
seguindo seu fluxo pertencer a algum outro ecossistema. O Psicodrama líquido, não interrompe o fluxo de 

histórias que passam. Emoldura as histórias 

Isso acontece também, com este grupo de pessoas no parque. São congressistas, vindos de diversos 
lugares do país, junto com esta equipe composta de diferentes “tribos” psicodrámaticas, com outros 

usuários do parque não congressistas, formando um agrupamento em função deste Psicodrama, e que 

depois se desfaz, para novamente se formar outro agrupamento em outro momento. E a fluidez da água. 

Da criatividade. Da vida. 
No parque tudo deve ser grande e vivível. Quem passa deve olhar e reconhecer e ser atraído pela cena, 

ainda que não tenha um entendimento sobre ela. O que importa é criar entre as pessoas a oportunidade de 

se afetar pelas pessoas, de se comunicar com elas De criar novos fluxos. Novas composiçoes.  
“Ousadia de contaminar uns com outros, de desarticular identidades, de instalar sintonias, mobilizar 

desconfortos, estabelecer ritos que propiciam o contato sutil com a alteridade e momentos de potência 

individual e grupal. Uma proximidade que permite ser afetado e afetar, incorporar e expulsar, em ciclos 
vitais que pulsam, alimentam e transformam quem deles se aproxima”(5). 

Grupo é o lugar do conflito, nesse sentido é o lugar onde as pessoas podem posicionar-se, discutir, criar 

novas soluções, criar redes de sustentação e, por tanto, praticar sua cidadania assumindo a 

responsabilidade frente ao coletivo que estão produzindo. 
No psicodrama público, aberto, de rua, o grupo colocado em ação, revela seu texto, seus  conflitos, suas 

redes.  

David Ball(1), em seu livro Para trás e para frente -um guia para leitura de peças teatrais, propõe que 
para entendermos uma peça e seus personagens, um texto de teatro deve ser lido do fim para o começo, 

porque sabendo onde o autor vai chegar, entendemos as cenas intermediarias, as ações dos personagens 

ocorridas no decorrer da peça. 

Mas um texto de psicodrama que é produzido na medida em que é atuado, também deve ser lido de trás 
para frente? O que isso quer dizer?  

Penso que o fluxo criativo de um grupo deve se impor. Não devemos cair na tentação das paradas 

desnecessárias. “Entender” um personagem no início de um texto é quase como se no 3º diálogo de uma 
peça tentássemos descobrir toda a gênese, toda sua psicologia. Ou, ainda toda a historia que será contada. 

Ora o dramaturgo escreve toda a obra para nos fazer entender seus personagens. O nosso grupo/ autor/ator 

escreverá toda sua “peça”, para entendermos, só ao final os seus significados. 
Dessa maneira,cabe ao diretor, permitir, ou melhor, engendrar, facilitar o fluxo criador do grupo. E so ao 

final tentar fazer uma ou mais leituras do que se passou naquele dia com aquele grupo. 

Neste dia, em Belo Horizonte, a história que vimos foi uma história de exclusões. Exclusão por dormir, de 

mijar fora de lugar, exclusão que busca morte, não a vida. Estas cenas de exclusão na medida que iam 
sendo encenadas e tornavam-se visíveis, eram incluidas ao texto e ao grupo. O mijar de Marcos,o querer 

ficar de for a como o particiapnte que veio só para ver,  a cena suicida de Rodrigo, transforma-se numa 

festa na cena de Jaqueline (ela esta for a, querendo participar, que com certo titubeio e ajuda do grupo, 
vai, aos pucos , se incluindo) e na festa do Cadu com a certeza de que seus amigos estarão lá esperando-o. 

A platéia se inclui participando. Porque ressoa nela. Esta sendo protagonizada pelo fluxo de histórias. 

Novas redes se criam. Novas formas de desempenho de papel aparecem. O drama se faz psicodrama, ou 
se preferir, sociodrama.Ou ainda melhor se faz arte, aqui entendida como uma nova forma de expressar e 



entender uma realidade. Reveladora e transformadora. Em seguida perde a forma. Como líquidos que vão 

procurando lugares por onde passar.  
Psicodrama e teatro estão separados neste momento por uma linha muito tênue. A cena 

teatral/psicodramática contém nela aspectos individuais e coletivos. Artísticos e expressivos. 

A Comunidade encena a sua cena de desespero, a cena de não ver/ter saída ou horizonte, numa cidade 

chamada Belo Horizonte. Encontra o horizonte no seu mergulho no lago, na água, desaparecendo com 
vidas existentes atormentadas. Ela desagua em uma nova cena,que e a da retirada dos corpos das águas 

pelo bombeiros/cidadãos para salvar.  Surge um belo horizonte. Um rio margeado de pais e filhos 

dispostos ao diálogo. Outras vidas, outras águas engrossam e criam novos fluxos.  Encontra  também o 
não lugar, na praça, na cidade, onde surpreendetemente as pessoas estranhas se olham e se afetam, os 

colegas psicodramatistas, os mineiros, os brasileiros. Escrevem e interpretam juntos uma historia. 

Sim, havia um lugar para se reconhecer e dialogar com o outro, que é você mesmo num espelho sem 
Narciso. Era o ágora - como a dos gregos -,  para se compreender o sentido real da saudação dos povos 

maias: “IL a keche” – “Eu sou o outro você”, ou, a dos hindus: “Namastê” – “A divindade que habita em 

mim saúda a divindade que habita em você”, ou ainda, a dos nossos indígenas kaxinauá: “Txai” – 

“Metade de mim em você e metade de você em mim”, ou ainda “eu te olho com teus olhos e tu me olhas 
com os meus” moreniano.  

A comunidade psicodramatica encena seu desejo de fazer psicodrama em outros lugares, de utilizar o 

método socionômico em lugares não convencionais, igual aos tucanos, que aparecem ao final de nosso 
trabalho. Eles migram em busca de frutas para se alimentarem. Alguns encontram frutas. Outros… 

encontram o Psicodrama. Em forma líquida. Dissolvente, limpante, fluente, etc… 

 
Rios que correm para o mar (compartilhamentos feitos por alguns participantes algum tempo depois) 

 

Na qualidade de participante-psicodramatista, posso dizer que o Psicodrama no Parque me tocou 

profundamente, tanto pessoalmente quanto profissionalmente. A fluidez da direção da Cida foi de uma 
beleza e leveza poética A minha sensação foi de que vivemos uma poesia ao vivo e em cores, em três 

dimensões. Leva-me a pensar no Psicodrama como forma de arte, na medida em que é uma expressão 

única, inefável, que não pode ser traduzida de outra forma sem perder suas qualidades, e que provoca uma 
emoção no outro, e que cada um tem uma vivência única, uma interpretação pessoal da obra. Esta forma 

de conceber o psicodrama, a meu ver, amplia as suas possibilidades, pois vai além de seu objetivo 

terapêutico. O Psicodrama como arte também é uma ferramenta de transformação social, pois quem 

participa dele sai transformado. (Cecilia Zylbetajn - Ciça) 
 

Reencenei lendo seu texto todo aquele dia. Chego ao momento inicial e às perguntas sobre os belos 

horizontes. Durante boa parte da teatralização estive vinculado a Marcos, seus documentos, sua mochila, 
seu desejo de ser ouvido, sua aparente falta de limite etílico. Neste papel, fora do foco principal em que 

 estava se desenrolando a cena, experimentei um ser humano que, com certeza, pelo odor, pela sujeira, 

pela condição de quase invisível, por haver algo mais no meu pensamento, nunca haveria de 
experimentar. Após todo o trabalho, quando já estávamos quase de saída, sou pego de surpresa, em um 

contrapé físico e anímico, e recebo o abraço, o pranto, e o reconhecimento de Jaqueline por longos e 

profundos minutos. "Com o desconforto da cabeça mal-voltada e o desconforto da alma mal-entendendo" 

(Fernando Pessoa). O seu pedido de "pitaquo"(neologismo líquido!) permite minha quarta ressonância. 
Você dirigiu de olho nas pessoas e nas cenas. Ao escrever o seu artigo mantém a mesma atitude de co-

construção em papéis diferenciados. (Antonio Carlos Souza –Tom) 

 
Quando dei por mim, estava ali de encontro com as pessoas.Senti-me vencedora!!O medo já tinha ido 

embora.Foi quando cheguei perto deste jovem senhor e disse: - MUITO OBRIGADA .Agradeci pelo seu 

olhar, que mesmo  de longe me confortava. Foi ai que NOS ABRAÇAMOS ficamos 10 MINUTOS  
abraçados.E eu chorava muito por ter vencido este medo que me cegava. Terminamos de nos abraçar  e 

fui embora sem dizer nem mesmo um tchau...Mas com certeza foi um momento que foi muito FORTE.  



No dia seguinte estava me sentindo a mulher mais segura do mundo.Fui onde acontecia o encerramento  

do congresso de Psicodrama.Lá encontrei com estas pessoas que no dia anterior estavam no parque 
municipal. 

Começou então uma atividade em uma das salas na qual eu estava.Os profissionais que ali estavam 

presentes começaram  a  dialogar sobre o que havia vivenciado no dia anterior no parque municipal de 

Belo Horizonte.Começaram novamente a relatar a minha historia.E novamente estava no meio de pessoas 
estranhas.Mas a sensação ERA diferente.NÃO ESTAVA COM MEDO.Foi ai então que comecei a 

participar da atividade que envolvia a minha vida.Começamos a encenar o que havia ocorrido.E a 

atividade foi acontecendo...  E eu ali sem medo de ser feliz.Foi uma experiência e tanto.Agora sou uma 
outra pessoa. (Jacqueline Rosa)  

 

"Desta maneira, ao iniciarmos um olhar sobre os resultados obtidos através 

dos protocolos, das ressonâncias e do trabalho grupal com as equipes 
dirigentes e representantes da população trabalhada, podemos resgatar os 

princípios fundantes do pensamento Moreniano, qual seja, o trabalho 

organizado para e com a comunidade, facilitando o fluir do cidadão, aquele 

que, ao dar sentido às suas ações, pode sair de uma relação de passividade 
frente à vida, transformando-se em ator e autor de seus caminhos e des-

caminhos: qual o sentido da espontaneidade-criatividade senão o de ser a 
responsável pela fluência de uma vida mais saudável?"  Desta maneira, ao 

iniciarmos um olhar sobre os resultados obtidos através dos protocolos, das ressonâncias e do trabalho 
grupal com as equipes dirigentes e representantes da população trabalhada, podemos resgatar os 

princípios fundantes do pensamento Moreniano, qual seja, o trabalho organizado para e com a 

comunidade, facilitando o fluir do cidadão, aquele que, ao dar sentido às suas ações, pode sair de uma 
relação de passividade frente à vida, transformando-se em ator e autor de seus caminhos e descaminhos: 

qual o sentido da espontaneidade-criatividade senão o de ser a responsável pela fluência de uma vida mais 

saudável? 
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