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O trabalho foi realizado no Centro Cultural São Paulo no dia 3 de outubro de 2009 com o 

tempo de duração de duas horas e trinta minutos. Começamos o sociodrama com 35 pessoas e 

terminamos com 117. 

           A sala que nos foi oferecida é semelhante a uma vitrine com arquibancadas e um palco 

no andar inferior, produzindo uma “boca de cena” de múltiplas miradas. A disposição dos 

lugares na galeria e platéia permite olhares de diferentes situações espaciais. O palco como 

um calabouço integra o de fora no de dentro e vice-versa. 

           Em todo trabalho psicodramático o aquecimento tem a função de mobilizar a platéia 

para a dramatização. A forma mais completa neste sentido procura preparar o grupo de 

pessoas para conhecer o espaço no sentido amplo do lugar físico, explorar as múltiplas 

situações que podem ser criadas. Levar os indivíduos a uma apropriação do sentido de 

orientação, equilíbrio, tempo e lugar, uma maneira de criar novas referências e se situar. A 

vivência de como dividir o espaço, tempo, atenção, cuidado e respeito, tornam o cidadão 

consciente de seus direitos em relação a si mesmo e em relação ao outro. Sem um bom 

aquecimento a dramatização não irá fluir de uma forma espontânea e criativa Assim a 

qualidade dramática estará garantida. O aspecto corporal é também mobilzado, através de 

jogos, brincadeiras que produzem uma ação em campo relaxado com a finalidade de trazer à 

tona memórias como inspiração para as cenas de acordo como tema escolhido. O espaço 

transforma-se num quintal metafórico da vida. 

            A vivência de brincar no palco é em si mesma transformadora e subverte o plano 

cartesiano desafiando as leis do tempo, espaço e lugar. 

Aquecimento Inespecífico: 

            Após apresentação a diretora pergunta: 

“O Brasil é uma democracia racial” ¿ e propõe que todos ainda em seus lugares conversem 

com o “vizinho”. A seguir, todos são convidados a ir ao palco onde realizam jogos que os 

conduzem a vivenciar situações de exclusão. Quem perde saí fora! Jogos estes que foram 

cuidadosamente escolhidos, pertinentes ao tema. Todos brincam com uma  bola azul gigante 

de “João bobo”, de roda, cantando com um pandeiro e finalmente o jogo do “assassino” onde 

as vítimas tombam no chão simulando a morte! 

Jogos que tem efeito sedutor na estética, fator este que provavelmente atraíram aqueles que 

do lado de fora da sala titubeavam em entrar. 

  



  

Aquecimento Específico: 

           Sentados em roda, silenciosamente devem recordar cenas da qual participaram 

envolvendo situações pertinentes ao tema; discriminação, preconceito, rejeição ou injustiça. 

Proposta esta que visa agora aquecer para o papel de dramaturgo. Aos poucos a intimidade, os 

segredos tomam forma incorporam personagens e dramaturgias, produto de histórias de 

construção coletiva. O movimento entre o privado e o público, de idas e vindas, comunica e 

expressa o fluxo de energia criativa entre palco e platéia, o teatro psicodramático como uma 

metáfora da vida real. 

Dramatização: 

O grupo divide-se em 3 subgrupos e montam suas cenas. A seguir é solicitado que as mostrem 

dramaticamente. 

Cena 1: todos estão no “baile da saudade”. Nele, o alto, o baixo, a gorda, o pobre e negro são 

excluídos da dança. Todos se negam a dançar com eles. Aqui nesta cena usamos várias vezes a 

técnica do solilóquio. 

Cena 2: Esta cena subdivide-se em 3 pequenas cenas; a) no metrô, uma mãe negra com sua 

criança no colo ouve o comentário de outra passageira: “Eles são limpinhos"! 

b) um rapaz negro vai visitar uma amiga quando é surpreendido por outra moradora do 

condomínio que grita: “ladrão”! 

c) um estrangeiro que com dificuldade para entender a língua que outra pessoa fala dirigindo-

se a ele é mandado para fora do país: "Sai daqui! Vai embora! Volta para o seu país”! 

Nestas 3 pequenas cenas é utilizada além da técnica do solilóquio a técnica do Eco, pois o 

contexto dramático foi ampliado e o grupo dramatizou na “galeria” ( andar superior) e havia 

dificuldade para que todos escutassem os diálogos. 

Cena 3: um técnico de futebol entrevista os candidatos a uma vaga no time que dirige e rejeita 

todos: um porque é alto, outro porque é gordo ou baixo e assim ninguém é aceito. O técnico a 

seguir vai para a sua casa onde o pai o rejeita porque é homem e as suas 3 filhas mulheres 

estão em casa e, portanto, ele não pode entrar e conviver com elas! 

Nesta cena também é usada à técnica do solilóquio. 

      A seguir a direção pede que uma das 3 cenas seja escolhida para ir a julgamento. É 

escolhida a cena 3. 

  

  

Monta-se o júri popular: 

Réu: o pai do técnico 



Jurados: 7 pessoas da platéia 

Juíza: uma pessoa da platéia 

O advogado de defesa 

O promotor 

As testemunhas de defesa e acusação 

A família do réu. Inclusive está presente o filho que fora vítima da rejeição. 

Inicia-se assim a dramatização do julgamento e todos falam a partir dos papéis escolhidos. 

Destacamos aqui o depoimento das testemunhas: 

- “de defesa: o réu é um vizinho legal, uma pessoa idônea e que cuida bem dos 4 filhos”. 

- de acusação: “o réu é uma pessoa de vida boêmia, vive na farra e bebe muito”. 

Em dado momento utilizamos a técnica da inversão de papéis: o réu (pai) troca de papel com a 

vítima (filho). A seguir quando retorna o seu próprio papel, o filho perdoa o pai. Diz nesta hora 

que seu pai perdeu a mãe quando ainda tinha 4 anos e que ele sempre desejou conviver mais 

com as mulheres e que sempre quis ter filhas.  

O pai responde que isso é verdade, que não teve tempo para conviver com a mãe e daí não 

permitia que o filho convivesse com as irmãs. 

O jurado se reúne e encaminha sua sentença à Juíza que a lê: 

“O réu é condenado a freqüentar por um ano os Psicodramas públicos no Centro Cultural, 

todos os Sábados”! 

 O compartilhar da platéia: 

- “é muito difícil fazer o papel de quem discrimina. Quero dividir isto aqui para não sair 

carregado de emoções ruins”. Foi dito pela pessoa que fez o papel daquele que expulsa o 

estrangeiro. Neste momento a direção pediu que ele dissesse isso ao “estrangeiro” que veio 

participar do nosso trabalho (um alemão) 

- de uma participante negra: "já sofri preconceito por ser negra”! 

- presenciei o sofrimento e a discriminação sofrida pelos bolivianos aqui no Brasil: “volta para a 

Bolívia!”, na escola... E o preconceito contra os nordestinos no Sul e Sudeste... ““ 

- “Se você se respeita você vai respeitar os outros”. 

-“Falar em democracia racial aqui é uma sutileza. O preconceito existe mesmo”! 

A sensação era de que poderíamos continuar se houvesse mais tempo. Deixamos à mensagem: 

”vamos pensar sobre o que aconteceu aqui para nos tornarmos cada vez cidadãos melhores!” 

A seguir lançamos a pergunta: O Brasil é uma democracia racial¿ 



Ouvimos de todos os lados, em uníssono, uma única resposta:”NÃO!”, resposta esta cantada 

pelo coro greco-paulistano das manhãs de sábado do Centro Cultural São Paulo. 

Comentário da direção: 

           Foi muito instigante e animador abordar um tema social. Acreditamos ter aqui 

contribuído para o desenvolvimento do espírito de cidadania e de uma maior consciência 

grupal. O psicodrama, com uma de suas raízes na Sociologia,pode aqui ter cumprido uma 

pequena parte de seu papel. Os participantes foram embora pelo menos com um gérmen da 

democracia dentro de si. 

Quanto à sentença dada ao réu, fazemos a seguinte leitura: vindo ao Centro Cultural você terá 

a oportunidade de mudar suas atitudes e opiniões, refletir , repensar e tornar-se uma pessoa 

melhor. A nosso ver, o palco, as cenas, nesse tipo de atividade guardam um forte paralelo com 

o Teatro greco-romano em suas manifestações populares democráticamente legitimadas em 

praça pública. 
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