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Pois é... nos idos anos de 1970... aqui estou eu agora, remexendo 

gavetas... 

Muito jovem, terminando a formação em Psicodrama  com Rojas-

Bermúdez, caio de corpo e alma no V Congresso Internacional de 

Psicodrama, no MASP! 

Na época trabalhava como ego auxiliar com alguns colegas em São 

Paulo  e fui convidada a participar de comissões organizadoras  bem 

como ser ego oficial das atividades que ocorreriam. 

Vale aqui dizer que minha estória como universitária e aluna da 

querida e saudosa Madre Cristina foi permeada a partir de 1963 com 

participação ativa junto ao Centro Acadêmico da Faculdade de 

Filosofia, Ciências e Letras Sedes Sapientiae da Pontifícia 

Universidade Católica de São Paulo, onde fiz especialização em 

Psicologia Clínica. Desta forma minha veia revolucionária que nesta 

época estava adormecida em função do momento político que 

atravessava  nosso país, acordou prontamente! 

Sentia-me muito feliz em poder participar de um Congresso  que com 

propostas inovadoras,  rompia com as conservas acadêmicas que 

dominavam então  o meio psicoterápico. 

Lembro-me da multidão de pessoas,  que se aglomeravam nas salas 

para participar das chamadas “discussões dramatizadas”,’ ateliers”, 

trabalhos que envolviam dança e música... 

Tudo muito novo e atraente transcorria num ambiente alegre e afetivo 

porem intercalado por momentos de tensão e medo já que entre os 

congressistas haviam agentes do extinto DOPS que lá estavam para 

observar o que acontecia... 

Creio ter sido um marco na minha vida ter tido a oportunidade de 

participar desse Congresso. 

Ficou em mim a partir daí  uma semente que até hoje cultivo com 

carinho e que tenho certeza determinou o caminho que sigo  no meu 

percurso  profissional. Um forte exemplo é quando em 1984 com o 

movimento das “Diretas,Já !” vou com alguns colegas , Ronaldo 

Pamplona, Carlos Borba, Vania Crelier e Irene Estefania, realizar na 

praça da Sé o “Psicodrama das diretas, já!” Algum tempo depois criei 

o grupo “EXTRAMUROS” que realizou inúmeros trabalhos em 

praças e ruas de São Paulo. Todas essas atividades sei que  foram fruto 

das vivências que tive em 1970, no MASP. 

Hoje faço parte do grupo de coordenação dos trabalhos que se 

realizam no Centro Cultural de São Paulo, há 6 anos, todos os sábados, 

abertos à comunidade, na forma de Psicodramas Públicos. 



Optei aqui por lhes contar mais as repercussões que ocorreram em  

minha vida  profissional a partir daqueles dias   do que relatar fatos 

ocorridos.  

A publicação  desse livro, significa para mim a grande oportunidade de 

ter o registro do que aconteceu, o que até hoje não havia sido feito e 

agora se realiza pelas jovens mãos de uma geração de psicodramatistas  

que embora não estando presente ao grande evento de 70, resgata sua 

estória e nos oferece este maravilhoso presente. 

 

Réo ( Regina Fourneaut Monteiro ) reofm@terra.com.br  
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