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 Este ensaio científico tem o objetivo de narrar um acontecimento sociodramático 
dirigido pela autora e equipe de egos-auxiliares em junho de 2010, fazendo parte do projeto 

Psicodramas Públicos no Centro Cultural São Paulo, já em andamento há quase 7 anos. Por 

outro vértice tem o objetivo de poder tecer algumas articulações entre o vivido e o campo 

teórico-metodológico socionômico, desenhando os campos de pertencimento epistemológico 
das discussões esboçadas. 

 

 

Acontecimento Sociodramático: 

 

Chegamos um pouco mais cedo no Espaço Centro Cultural e trocamos entre nós da 
equipe a estrutura do trabalho. Estávamos nos aquecendo e trabalhando a necessária co-

operação da equipe - Unidade Funcional, com seu Diretor e Egos-auxiliares.  

  Às 10:40hs iniciamos formalmente, com mais ou menos 25 participantes, número este 

que aumenta, como sempre, ao longo do trabalho. Chegamos a ter mais ou menos 60. A Dir. se 
apresenta, apresenta sua equipe de Egos-Auxiliares e contextualiza o projeto no Centro Cultural. 

Mapeia, em seguida os que estavam presentes pela primeira vez (minoria) e pede para os que 

conhecem a proposta se manisfestarem, articulando com o projeto Moreniano, criador do 
Psicodrama. 

 Pede para o grupo subir ao palco, quem quiser, e faz um aquecimento corporal, 

facilitando o “acordar do corpo”, alongando, espreguiçando e, em seguida, solicita que andem e 
se cumprimentem...Pede para que formem grupos de três, sem um critério específico, e os Egos-

Auxilaires distribuem bexigas amarelas e azuis, afinal é tempo de  Copa do Mundo e o futebol 

atravessa a subjetividade de nosso momento atual. Solicita para eles brincarem com a bola e 

experimentarem os personagens de um Jogo de Futebol: o atacante, o zagueiro e o goleiro. 
Como são estes personagens? O que fazem? O que sentem/pensam? Quais suas finalidades? Em 

seguida, pede para juntarem 2 grupos de três e experimentarem outros personagens desta Copa: 

o meio de Campo, o Juíz, o técnico. Depois de algum tempo de experimentação a Dir. percebe 
que o grupo começa a ficar caótico e estrutura melhor a experimentação, pedindo para que todos 

sentem ao redor da grama do Campo de Futebol, no cenário imaginário, e solicita a quem quiser 

poder fazer parte daquele time. Aparecem os personagens da defesa - o goleiro e zagueiros, os 

do ataque, os do meio de campo, o juiz, o bandeirinha, o comentarista, o técnico, o torcedor e 
com a ajuda de seus Egos-Auxiliares inicia um início de um Jogo. O aquecimento já estava 

sendo vivido. A Dir, então, pede para “congelarem” e solicita aos personagens presentes que 

“falem alto” (no linguajar psicodramático pede um solilóquio). Algumas falas significativas 
aparecem: “este juíz é muito autoritário, mandão...goleiro não tem que ficar falando do juiz, 

pois é ele quem manda e pronto...quero  fazer o gol, é isto que importa...vou quebrar este cara, 

não deixo ele fazer o gol de jeito nenhum...” 
 A Dir. corta a cena e pede para que eles interiorizem a vivência dos personagens deste 

tempo de Copa do Mundo e que se abra para lembranças de cenas vividas por eles. Deixem se 

arrebatar por cenas que contem de um tempo de suas próprias existências. Pede para 

enxergarem a cena, seus personagens, o enredo e seu drama, onde acontece e escolherem qual 
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dos personagens do Jogo da Copa que facilitou suas lembranças. 5 grupos foram formados a 

partir daí: Bola, Atacante, Goleiro/ Defesa, Meio-Campo/Volante, Técnico. Assim, a Dir. 

solicita que os grupos se formem e compartilhem suas histórias singulares, para que em seguida 
criem uma cena a ser apresentada para todos. 

Apresentação das Cenas:  

1) Atacantes: apresentam uma Cena onde o atacante faz um gol, mas seu olhar distante não 
condiz com a conseqüente felicidade. A Dir.congela e pergunta o que está acontecendo com o 

atacante e ele diz que “está incompleto...que acabou de fqzer um gol e que está pensando no 

próximo..” Nome da Cena:  Impedimento 

2) Defesa: O grupo monta imagens que a platéia ressoa como medo, prisão, atenção, mas 
sobretudo ataque. A melhor maneira de se defender é o ataque. Nome da Cena: As nuâncias da 

defesa.    

3) Bola (grupo que inicia com uma só pessoa e depois fica com três):  A cena tinha a Ego-
Auxiliar representando um personagem que queria atravessar o palco, como uma metáfora de 

um lugar a se chegar e não consegue ter voz, nem passos acertivos, nem vontade, pois os outros 

ficam cobrando e manipulando-a, impedindo/dificultando a sua chegada, por meio de 
empurrões: falas dos componentes do grupo ao redor dela: cadê o relatório que você não 

entregou? Nome da Cena: A Bola da Vez 

4)  Técnico: Os personagens Dunga e Maradona conversam. Num primeiro momento da 

cena Maradona ameaça Dunga em público e num segundo momento, privadamente, eles 
conversam abrindo o coração. Com cumplicidade no Papel de Treinador eles falam de seus 

medos, de suas decisões frente aos convocados, etc...Nome da Cena: Backstage (bastidores)      

5) Meio de Campo: numa reunião de condomínio, uma conversa entre um morador e o 
síndico do prédio. O síndico é o mediador entre a decisão do coletivo sobre a reciclagem do lixo 

e um morador que é do contra, contra qualquer regra, filho único – o umbigo do mundo – o 

“lixo humano”. A Dir. pede para inverterem os papéis e o personagem morador continua 

egocêntrico. Nome da Cena:  Lixo Humano         
 

A partir das apresentações das co-criações espontâneas, a Dir pede para que seus Egos-

Auxilaires tomem os Papéis dos personagens emergentes que apareceram em cena e solicita que 
a platéia possa dar depoimentos a eles: 

1)Personagem Bola foi o protagônico com muitos depoimentos: 

“como é difícil ter que tolerar ser manipulado...quando fui internado, na primeira vez, os 
psiquiatras me deram choque...na Didatura quando fizemos homenagem ao Chico 

Buarque...que dor...diminuiram meu salário”; como é difícil mudar de lugar, este que não tem 

voz...pois a bola desse jeito gera expectativas, lembrei como é difícil “mudar de time”...; como 

é difícil distinguir as qualidades da bola – tem que ser macia, ter resiliência, temos que saber o 
que aceitar e o que não, para continuar redondinha...; eu já vivi este personagem da Bola, hoje 

eu penso o que eu falo, pois é difícil ficar na posição de Lixo Humano, nunca ninguém olha prá 

Bola...; todos somos um pouco, mas não tem problema quando a gente tem uma meta...tive 
paciência e ganhei um setor para coordenar...o difícil é quando eu fico engasgada e saber o 

que fazer...; às vezes nós que criamos a bola...importante procurar não extremar...”  

2)Para o Mediador: penso que muitos mediadores são didatores...  
3)Para o Atacante: como é difícil ter que aceitar a incompletude humana 

 

A Dir, então, pede que os Egos-Auxiliares façam uma última cena a partir das ressonâncias, 

dos depoimentos da platéia, apontando que a Bola que não tinha voz foi a da Vez... 
Egos produzem uma cena onde o personagem Bola que tudo precisa fazer para agradar a todos e 

assim se sentir cuidado, dá um basta e consegue ter voz, perguntando, dizendo Sim e Não. Foi 

um momento muito bonito e catártico. 
 No compartilhar, algumas falas: “importante a bola ter consciência que é importante 

para o jogo...; foi um alívio quando o personagem Bola colocou um limite na dramatização dos 

Egos-Auxiliares...o importante é saber mudar...; não tem problema ser Bola  quando temos 

meta ...; eu via o futebol como guerra e a contradição nas confraternizações...pude ver algumas 
personagens internas minhas e a solução é a ação...; alguém nunca se sentiu Bola...?; vejo 
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muita hipocrisia nas pessoas que perguntam como você está mas que não tem ouvidos para 

escutar....; o oxigênio da Bola é o remédio psiquiátrico...; “a defesa armada” é difícil 

desvencilhar, acaba sendo um ataque, uma reação ...uma armadilha..; como é importante 
conseguirmos co-construir caminhos para uma travessia de uma bola mais potente.”  

 A Dir fecha o trabalho, agradecendo a todos e compartilhando o quanto este 

personagem Bola nos habita, com sua impotência, onipotência, buscando ter voz, encontrar 
caminhos mais humanos, aceitando a incompletude do desejo, e que o trabalho para desconstruí-

lo é na direção do reconhecimento dos nossos talentos e limites.   

 

 

Articulando o campo da Vivência com o campo Teórico-Metodológico: Solilóquio do 

Diretor: 

 
Como a condução de um trabalho psicodramático (socionômico) requer competência 

para se pensar em sua estrutura, espontaneidade para não se fixar a ela e experiência para poder 

arriscar, ousar, acreditando na sabedoria do grupo. Esta é uma reflexão que sempre faço, 
sobretudo no meu Papel de Supervisora dos atendimentos grupais no socieducacional, mas que 

tomou mais contorno e veracidade a partir das reflexões sobre este trabalho, quando exercito o 

papel de pesquisador sistemático, escrevendo sobre a prática e vivenciando, desse modo, um 

distanciamento reflexivo, denominado de 2
a
. ordem. 

No meu papel de Diretora pensei numa estrutura que me ajudou no encaminhamento até 

o momento dos depoimentos para os personagens que apareceram no contexto dramático. 

Poderíamos chamá-los de protagônicos, afinal surgiram no próprio contexto dramático e deram 
visibilidade aos conflitos. No entanto, como a articulação entre métodos e teoria é dinâmica, 

numa perspectiva de um contínuo acabamento e de inter-retro-ações
3
, chamá-los-ei de 

personagens emergentes, deixando a nomenclatura de protagôncio somente para o personagem 

Bola, uma vez que foi a partir dos inúmeros depoimentos para ele, que constatamos que o grupo 
o havia elegido como tal, apesar do número reduzido de participantes do sub-grupo que o criou 

em contexto dramático. A condução deste sociodrama partiu de um aquecimento que falava da 

subjetividade do nosso tempo atual- Copa do Mundo- levando para cenas individuais que 
viraram coletivas no momento da co-criação das cenas dos sub-grupos. A Diretora, ao invés de 

pedir a votação da cena, um princípio sociométrico, pediu depoimentos para os personagens e, a 

partir da leitura sobre o co-inconsciente grupal, deu instruções a seus Egos-Auxiliares para 
refazer a cena do personagem Bola, confiando na teleespontaneidade dos seus egos, os quais 

responderam com uma cena resolutiva que aliviou a tensão grupal, indicando a co-

responsabilidade de todos e co-autoria pelas suas próprias histórias de vida. Confiança na 

equipe e confiança no grupo.   
Como os conteúdos das cenas emergentes se conectam e referendam o personagem Bola 

como protagôncio? Se refletirmos sobre os personagens que emergiram nas dramatizações: 

Atacante impedido de sentir alegria, pois tem um “vazio” que não é preenchível; Defesa que 
ataca para se defender, engendrando reações ao invés de ações; Meio de Campo, mediador, que 

precisa convencer, não atualizando sua autoridade interna frente ao “Lixo Humano”, umbigo do 

mundo; Confronto de Técnicos no coletivo e não no privado, mostrando os movimentos da 
realidade social com seus vínculos visíveis e invisíveis. Quais as conexões que faríamos para 

referendar o personagem Bola como protagônico?  Ora, quer seja o atacante impedido, quer o 

defensor reativo, quer o meio de campo sem autoridade interna, quer o lixo humano, todos eles 

contam de um personagem sem potência, vivendo sem o contorno necessário, continente para os 

                                                
3 inter-retro-ações: conceito de Morin (1990) em que expressa as conexões entre os sistemas e as 

modificações recíprocas a partir de feedbacks que alimentam e \ou modificam o modo se funcionamento 

do sistema – o próprio princípio recursivo em ação. Aqui chamo de sistema os conceitos teórico-

metodológicos. MORIN, EDGAR. Ciência com Consciência. Publicações Europa-América, LDA, 

Portugal, 1990 
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conteúdos internos e externos. O Personagem Bola referenda a todos, incluindo-os num só. 

Podemos refletir que somente a cena que trouxe, num momento privado, a conversa mais 

cúmplice entre os técnicos engendrava outra trama – uma resolutividade potente: quando 
conseguimos ser mais humildes, com corações mais abertos, é possível a criação de vínculos 

mais fraternos e assim nos sentimos pertencendo, sem a decorrente solidão advinda do 

personagem Bola.  Neste momento a realidade social mostrou o movimento entre os vínculos 
invisíveis (backstage) e os visíveis, caracterizando as possibilidades de transformação. 

Pensamos que a leitura que articula todos os personagens, apontando para o protagônico 

– a Bola – nos conta de linhas epistemológicas que embasam a pesquisa socionômica: a 

Sistêmica Construtivista/pensamento complexo e o Construtivismo Piagetiano
4
. Do que se 

tratam estas epistemologias? De uma maneira resumida, para a finalidade dessas discussões, 

podemos dizer que o pensamento complexo é guiado por uma auto-eco-organização (Morin, 

1990) 
5
 em que está contido a idéia de um sistema se auto recriar (autopoise), tal qual os 

sistemas vivos, de acordo com os princípios dialógico: os inconciliáveis dialogam numa lógica 

da complementaridade antagônica; recursivo: o fenômeno complexo é simultaneamente produto 

e produtor de sua existência; hologramático: a parte está no todos e o todo está na parte. 
Parece-nos claro que a condução de um sociodrama é um fenômeno complexo e 

podemos compreender que a leitura que articula todos os personagens, apontando para o 

protagônico – a Bola – nos remete ao princípio recursivo, uma vez que cada cena com seu 

personagem principal como produto do momento é produtora, ao mesmo tempo, da cena 
protagônica. Assim como a “resolutividade” da cena dos técnicos é um produto da co-criação 

daquele momento (relação fraterna) e produtora da cena final dos egos-auxiliares, visto que esta 

última engendrou uma nova trama, a da potência consigo próprio e com o outro, por intermédio 
de uma relação onde se pode dizer sim e não, permitindo à abertura para um acontecimento 

fraterno. 

O princípio dialógico também esteve presente como norteador, atravessando as cenas, 

uma vez que elas não buscaram uma síntese e sim um reconhecimento e acolhimento dos 
antagonismos, o que já pode oferecer, por si só, a confirmação da existência, tão requerida pelos 

participantes. Mesmo a cena “resolutiva” dos técnicos e dos egos-auxiliares mostrou 

possibilidades de diálogo entre os que antes eram ditos inconciliáveis. 
E, por fim, o princípio hologramático pôde ser visível quando podemos ler que o que 

fora construído em cena no contexto dramático – os personagens emergentes e o protagônico – 

dizia da intersubjetividade do contexto grupal, como vimos pelos depoimentos, e por que não 
dizer, também, do nosso contexto social, neste tempo de Copa do Mundo, onde a mídia acaba 

                                                
4
 Wechsler, Mariângela P. Fonseca. Pesquisa e Psicodrama in Revista Brasileira de Psicodrama, vol 

v.15, n.2, p.71-78, 2007. 
 
5 Emprestamos a idéia de Sistema (Capra, 1982 in: Wechsler, 2006) em que o todo não é igual a soma 

das partes, é indivisível e dinâmico, compreendido pela interdependência das partes, é a Teia das 

Relações, Teia da Vida, em que se busca uma auto-organização. Esta auto-organização é explicitada pelo 

padrão que conecta as diversas partes do sistema e os principais fenômenos dinâmicos da auto-

organização são: auto-renovação (capacidade de reciclar os componentes sem perder a identidade) , auto-

transcendência (capacidade de criação de Novas Formas a partir das combinações possíveis que 

transcendem as fronteiras físicas e mentais) e estabilidade dinâmica (capacidade de manter o sistema em 

movimento – equilíbrio dinâmico, denominado de homeostase, a partir de mecanismos de regulação: 

feedback negativo – quando o organismo tende a voltar para seu estado original frente uma perturbação; 

feedback positivo – quando o organismo amplia certos desvios em vez de os amortecer. 

Wechsler, Mariângela P.. Fonseca. Da des-construção à re-construção de sentidos e funções:  recortes do 

processo de terapia familiar numa família com paciente identificado com funcionamento psicótico. In: 

Anais XV Congresso Brasileiro de Psicodrama, São Paulo, nov/2006. 30pgs. 
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sendo a voz, mesmo que distorcida, para os embates, combates, sofrimentos, violência, alegrias, 

impotências, onipotências, potências... 

Da perspectiva do recorte epistemológico do Construtivismo Piagetiano, podemos 
assinalar que a visibilidade, em cena, do lugar que ocupava o personagem Bola – sem voz para 

seus sentimentos, pensamentos e percepções, ocupando o lugar do desejo dos outros sobre ele, 

acaba sendo metáfora do personagem emergente “lixo humano” que antes havia aparecido, o 
umbigo do mundo, somente alargando os conteúdos para uma mesma forma de ser. Aí, a 

função que o personagem tem na estrutura intra e interpsíquica acaba retroalimentando a mesma 

organização, ou seja o para que se ocupa este lugar, o como se faz para continuar ocupando este 

lugar retroalimenta a mesma forma. No entanto, na cena “resolutiva” final, provocando alívio 
pelo contorno e limites dados pelo personagem Bola, a organização se modifica, alargando-se a 

estrutura, a antiga função perde seu estatuto de retroalimentá-la e a modificação incita uma nova 

organização. No compartilhar, falas que referendam esta nova organização/forma: “importante 
a bola ter consciência que é importante para o jogo... não tem problema ser Bola quando temos 

meta .. Podemos pensar que é como andar de bicicleta: quando iniciamos o novo exercício é a 

serviço de solidificar a estrutura em curso, no entanto passado algum tempo, já andamos para 
passear e saborear o passeio e não mais focamo-nos em vários movimentos que permitem o 

andar de bicicleta: uma nova função- um novo como e para que - está em andamento e assim, 

retroalimenta uma estrutura mais complexa que diferenciou-se a partir da antiga. Novas 

organizações são constituídas, de forma espiralada.  O que queremos pontuar é que os recortes 
estrutural e funcional são interdependentes para as organizações individuais e sociais e  ambos 

concorrem para a construção do conhecimento que aponta para organizações mais complexas.  

Se, ainda, refletirmos sobre nossa co-construção da perspectiva da inserção do 
Psicodramatista-Pesquisador no campo de pesquisa, podemos dizer que nossa subjetividade 

estava tão presente quanto a dos participantes e que todos ganharam o estatuto de pesquisador. 

No entanto, nós da equipe de direção, mesmo que também estivéssemos inseridos no caldo da 

eterna trajetória rumo à potência, tivemos condição de um distanciamento reflexivo para 
devolvermos ao grupo sua própria demanda e responsabilidade frente a ela.  

Como critério de avaliação podemos recortar os efeitos da ação co-criada, por 

intermédio da teleespontaneidade atualizada por todos, conceitos Morenianos que nos coloca 
frente às questões individuais e relacionais, ao mesmo tempo, conectando os aspectos que 

concorrem para a construção de conhecimento – intrapsíquico  e interpsíquico, referendando as 

discussões epistemológicas aqui tecidas, visto que o intra se constitui no inter e pensamos que 
este caldo de intersubjetividades tem a função de,  também, facilitar a retroalimentação ou 

modificação  das organizações subjetivas/intersubjetivas.      

Em última análise, refletimos que nosso Sociodrama que co-construiu O tempo de Copa 

do Mundo e seus sentidos no tempo do grupo é mais um trabalho, entre muitos no Centro 
Cultural São Paulo e em outros lócus , que apontam para o horizonte da Utopia Moreniana – as 

transformações sociais. 

 

Considerações Finais: 

 

Pensamos que a questão norteadora deste Congresso: Tempo para o Tempo além 

de ser instigante por si só, nos colocou frente às discussões já esboçadas pelo solilóquio 

do diretor, fazendo-nos refletir, por ora destas considerações finais, sobre a articulação 

entre o Tempo Chronos, que desenha a subjetividade marcada pelo relógio, pelos 

acontecimentos temporais, aí a Copa do Mundo e o Tempo Kairos, aquele que marca a 

construção de sentidos singulares para os atores envolvidos, o tempo dos sentidos. 

“Na estrutura temporal da civilização moderna, geralmente se emprega uma só 

palavra para significar o "tempo". Os gregos antigos tinham duas palavras para o 

tempo: khronos e kairos. Enquanto o primeiro refere-se ao tempo cronológico, ou 

seqüencial, o tempo que se mede, esse último é um momento indeterminado no tempo 

em que algo especial acontece, a experiência do momento oportuno. É usada também 
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em teologia para descrever a forma qualitativa do tempo, o "tempo de Deus", enquanto 

khronos é de natureza quantitativa, o "tempo dos homens". Na teologia cristã, em 

síntese pode-se dizer que khronos, é o “tempo humano”, é medido em anos, dias, horas 

e suas divisões. Enquanto o termo kairos, que descreve "o tempo de Deus", não pode 

ser medido, pois "para o Senhor um dia é como mil anos e mil anos como um dia."
6
 

 Sem dúvida os grupos e os sujeitos singulares estão sempre atravessados pelo 

Tempo denominado Chronos, pois vivemos imersos num social, numa cultura, num 

tempo/espaço físico e subjetivo, com contornos e regras, mas nosso desafio é recolocar 

o Tempo Chronos a serviço do Tempo Kairos, re-construindo seus sentidos e medidas. 

Acreditamos que nós socionomistas, quer trabalhando num setting psicoterápico, quer 

trabalhando num setting socioeducacional, aceitamos este desafio e com ele fazemos 

nosso papel de transformadores sociais, iniciando esta transformação em nós próprios. 

Afinal, que Tempo é este que nos atravessa e que não nos conseguimos co-

responsabilizar? Se Moreno retornasse poderia dizer que nossas “centelhas divinas”, 

nosso entusiasmo (en theos – Deus dentro) pedem para serem atualizados...neste espaço 

e tempo terrenos!     
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