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RESUMO
Este trabalho trata de uma pesquisa sociodramática, com crianças e jovens do bairro
Indubrasil, um bairro de classe social baixa da periferia da cidade de Campo
Grande, Estado de Mato Grosso do Sul. Nosso objetivo foi proporcionar a elas um
convívio saudável, alegre, e que favorecesse reflexões que as ajudassem mais a
serem autoras de suas histórias e menos vulneráveis às “escolhas predeterminadas”
do seu meio. Essa possibilidade torna-se mais factível a partir do fortalecimento de
suas identidades, seus vínculos e seus sentimentos de pertencimento social.

Palavras-chaves:1.Psicodrama

com

crianças

2.Psicodrama

3.Psicodrama Pedagógico 4.Jovens e escolha consciente

e

Ação
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ABSTRACT
This work is a Sociodramatic research with children and young Indubrasil
neighborhood, a low-class neighborhood on the outskirts of the city of Campo
Grande, Mato Grosso do Sul. Our goal was to provide them a healthy, joyful living,
and favoring reflections that help to be more authors of their stories and less
vulnerable to "predetermined choices" your means. This possibility becomes more
feasible from the strengthening of their identities, their ties and their feelings of social
belonging.

Keywords: 1. Psychodrama with children 2.Psicodrama and Social Action
3.Psicodrama Pedagogical 4.Jovens and conscious choice
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1 INTRODUÇÃO

Ao buscarmos conhecer a realidade de um projeto social do bairro
Indubrasil na cidade de Campo Grande, Estado de Mato Grosso do Sul, deparamonos com a possibilidade de desenvolvermos nosso projeto de estágio do curso de
especialização em psicodrama com um grupo de meninas, na faixa etária de 11 a 15
anos.
Estruturamos um pré-projeto de pesquisa, passamos a frequentar o
projeto social do bairro e, a partir do vínculo estabelecido com o Sr. Jacó que é
professor de futebol e coordenador do projeto social do bairro, conseguimos formar
um grupo de meninas com quem realizamos o trabalho que aqui descrevemos e
fundamentamos.
Mobilizados pela difícil realidade social destas crianças, identificados com
o propósito psicodramático de possibilidade de transformação e criação de novas
realidades e orientados tecnicamente em nossa supervisão, construímos uma
proposta de trabalho com este grupo.
Nosso propósito foi criar um espaço de convivência, ação e reflexão para
as crianças do bairro Indubrasil que participavam das aulas de futebol, onde elas
pudessem ter a oportunidade de fortalecer suas identidades, seus vínculos e seus
sentimentos de pertencimento social. Tínhamos como hipótese que, nesses
“encontros” elas se sentiriam acolhidas e parte de um grupo.
Falar, ouvir, conviver, compartilhar e conhecer, atos inerentes ao ser
humano, ajudariam estas meninas a serem mais felizes e fazerem escolhas mais
conscientes? Um trabalho psicodramático com crianças e jovens de um bairro da
periferia, com poucos recursos financeiros disponíveis, poderia ajudá-las a serem
mais autoras de suas histórias e menos vulneráveis às “escolhas predeterminadas”
do seu meio?
Neste TCC – Trabalho de Conclusão de Curso, descrevemos esta
experiência e apresentamos as teorias, métodos e técnicas do psicodrama por nós
utilizados. Encontramos algumas respostas, benefícios e belezas; ficaram algumas
perguntas e fortalecemos nossos desejos de seguir nosso caminho de reconstrução
pessoal, profissional e social.
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2 OBJETIVO GERAL

Criar um espaço de convivência, ação e reflexão para as crianças do
bairro Indubrasil – Campo Grande/MS, onde elas possam fortalecer suas
identidades, seus vínculos e seus sentimentos de pertencimento social.

2.1 OBJETIVOS ESPECÍFICOS
 Demonstrar o quanto o Psicodrama pode proporcionar experiências
significativas para crianças e jovens, na faixa etária de 11 a 15 anos, favorecendo
suas escolhas mais conscientes e saudáveis.
 Favorecer que as crianças, por meio do psicodrama, percebam-se
como atores e diretores de suas vidas.
 Confirmar

as

possibilidades

do

psicodrama

como

técnica

enriquecedora de trabalhos de grupos, mesmo que desenvolvidos em ambientes
com poucos recursos financeiros e materiais.

3 JUSTIFICATIVA

Variados contextos contribuíram para a escolha do tema deste trabalho
de conclusão de curso de psicodramatista, dentre eles a nossa formação como
educadora, nossa experiência pessoal positiva com o psicodrama e a nossa
percepção das necessidades de atendimento às crianças e jovens do bairro em que
moramos por dezenove anos. No ir e vir, percebíamos meninas em situação de
evidente ociosidade que nos incomodava muito. Aquela imagem nos passava a
sensação de “falta de perspectiva” e então vinha a pergunta: será que elas teriam
força suficiente para romper com aquele contexto social? Aquela cena, vista por
anos, parecia-nos muito repetitiva!
Sabíamos existir neste bairro um projeto social com crianças ligado ao
futebol. Em um dos nossos contatos com este projeto, o professor de futebol pediu
que tivéssemos uma conversa com as meninas, já que “se preocupava com a
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presença delas no grupo de meninos”. Ele tinha a preocupação com relação ao
“envolvimento destas crianças” e principalmente, com relação à gravidez precoce,
que por vezes assistira acontecer e que também era uma de nossas preocupações.
Quando

nos

familiarizamos

com

os

fundamentos

e

técnicas

sociodramáticas e começamos a sentir seus efeitos em nossa própria vida,
começamos a pensar que o psicodrama, por meio de sua simplicidade e sua
eficiência, poderia ajudar aquelas meninas a se fortalecerem em sua autoestima a
fazerem escolhas mais conscientes, tornando-se protagonistas de suas vidas.
Estando na fase de estágio supervisionado do curso de formação de
psicodrama, poderíamos conciliar esta nossa necessidade com a possibilidade de
oferecer algo especial àquelas meninas. O que mais nos mobilizou foi perceber que,
assim como a nossa história e dramas nos aproximaram da Socionomia de Moreno,
agora o próprio “psicodrama” propiciava-nos uma oportunidade de apoiar aquelas
meninas em suas histórias.
Sensibilizá-las,

abrir

espaço

de

reflexão,

proporcionar

atividades

vivenciais que promoveriam o protagonismo em suas vidas e seus relacionamentos.
Esta era uma possibilidade. Vivemos algo semelhante na formação e tínhamos
“certeza” de que elas poderiam também se beneficiar com o psicodrama. As nossas
dúvidas técnicas e metodológicas não nos impediram de seguir em frente.

4 CONHECENDO A REALIDADE DAS CRIANÇAS

4.1 CONTEXTO SOCIAL

Campo Grande é uma cidade com quase novecentos mil habitantes, tem
74 bairros e, se comparada a outras capitais do país, tem um bom nível de vida e
apoio social governamental. Não obstante, a cidade apresenta seus problemas
sociais e tem alguns bairros sem um devido apoio que permita aos jovens terem
ocupação, possibilidades de cultura, lazer ou trabalho adequado à sua faixa etária.
O bairro do Indubrasil é um deles.
Trata-se de um bairro industrial, afastado do centro da capital composto
por pessoas de baixa renda. Existe nesta região um odor frequente, devido às
fábricas e o curtume local. O bairro não oferece atividades sistemáticas de lazer e
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cultura, bem como infraestrutura apropriada para convívio social; e as escolas têm
poucos atrativos.
Tudo isso dificulta aos jovens buscarem formas de prazer e convívio que
sejam saudáveis, adequadas aos seus interesses, e espaço de desenvolvimento de
suas capacidades físicas e sociais. Sem recursos financeiros, tendo que ir ao centro
ou a outros bairros se quiserem encontrar alternativas, e com uma expressiva
demonstração de isolamento e baixa estima, restam a eles o namoro precoce e o
álcool como mais acessíveis.

4.2 CONTEXTO GRUPAL
Por algum tempo recebemos1 pedidos de apoio financeiro ao time de
futebol do bairro Indubrasil. O pedido era feito pelo dono do mercado do bairro, uma
pessoa idônea e que se preocupava com os problemas dos moradores, já que se
mantinha sempre em contato com estes e tinha sido presidente da Associação do
Bairro.
Decidimos ir conhecer o projeto. As aulas de futebol para crianças e
jovens no bairro eram dadas há 17 anos pelo Sr. Jacó, como é conhecido no bairro,
mas cujo nome de registro é Ademir. Ele é, atualmente, o presidente da Associação
do Bairro.
Esta atividade vem sendo financiada pela prefeitura de Campo Grande,
através de pagamento mensal ao Sr. Jacó pelas aulas, mas com pouca ajuda para
os recursos materiais. Falta bola, chuteiras para as crianças, apoio para participarem
de campeonatos, dentre outros.
Sr. Jacó consegue este apoio, por vezes, do dono do mercado, que ajuda
mandando limpar o campo, financiando transporte para campeonato e lanches, ou
ajudando a comprar uniformes para os times. Assim, o pedido feito a nós, era para
recursos de compra de materiais esportivos como chuteiras e bolas. O objetivo de
nossa visita foi, no princípio, para conhecer a seriedade do Projeto e suas reais
necessidades.
Nossa formação como educadora, mobilizou-nos a aproximar também da
escola do bairro para, se fosse o caso, tentar quem sabe uma parceria, num

1

Aqui incluímos Luiz Roberto, marido da autora, que é empresário em região próxima ao bairro.
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ambiente mais atrativo, menos precário. Visitamos ainda o CRAS – Centro de
Referência e Assistência Social, além da escola e do grupo de futebol, para
conhecermos de perto a realidade local, e aprofundar nosso diagnóstico do contexto.
Colhemos as visões sobre o bairro, as atividades ali oferecidas, problemas e
sugestão de todos.
Definimos pelo estreitamento de vínculos com o Sr. Jacó, pois tínhamos
sentido uma maior acolhida e uma clara necessidade de apoio para seus trabalhos
com os grupos de crianças e jovens, não só de apoio econômico. Além da abertura,
vislumbramos que nosso projeto de estágio de psicodrama também poderia ter um
benefício maior aos jovens e ao Sr. Jacó.
Começamos visitando as aulas de futebol. Fomos apresentados às
crianças como parceiras. Nos primeiros contatos levávamos lanches e ficávamos na
observação da dinâmica do grupo. Aos poucos fomos propondo atividades com os
meninos do turno vespertino, utilizando o psicodrama. Consideramos que esta fase
foi o nosso “aquecimento” para o trabalho, objeto deste TCC que é o realizado
especificamente com as meninas.
Nos primeiros encontros buscávamos o fortalecimento dos vínculos e uma
percepção diagnóstica e logo captamos alguns interesses deles. Tentamos trabalhar
com criação e interpretação de histórias, mas não conseguimos um grande
envolvimento. Reconhecendo que era mais um desejo da diretora que do grupo,
propusemos como temas aparentes mais atrativos como uma Oficina de Pipas e um
Dia de Luta.
Nestes dias já utilizamos a estrutura de uma sessão psicodramática
(aquecimento, dramatização e compartilhamento) e trabalhamos os vínculos e a
construção de valores grupais. O trabalho com as pipas foi pontual e a “aula de luta”
transformou-se em encontros semanais com professores especializados.
Quando

convidamos alguns meninos mais velhos, do turno matutino,

para as aulas de luta, o Sr. Jacó nos apresentou as alunas novas do futebol e nos
fez o pedido: “conversar com elas e dar-lhes algumas orientações”. Aproveitando
este momento, convidamos algumas delas, que se mostraram mais acessíveis, para
um “encontro só de meninas”, justificando que gostaria de conversar com elas sobre
seus interesses e possíveis projetos para o bairro. E assim, sem vínculo nenhum
com elas e sem saber onde ia dar este convite, fizemos nossa primeira reunião.
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4.3 CONTEXTO DRAMÁTICO

Não sabíamos ainda o que fazer, e nem como, mas sabíamos muito bem
o que queríamos, que era levar o psicodrama para as vidas daquelas meninas, com
tudo o que ele tem a oferecer: espontaneidade, vínculos, tele, encontros, reflexões,
experiências enriquecedoras, e oportunidade de recriar e transformar.
Nosso contato com adolescentes desta classe social era praticamente
nulo. Tínhamos lembranças, um pouco empoeiradas, da nossa própria memória de
vida e, já no primeiro encontro, reconhecemo-nos no grupo: as mesmas carências
emocionais e materiais. Agora, não só pela teoria socionômica, mas também por
nossas vivências pessoais, desejávamos fazer um bom trabalho; mesmo que ainda
não tivéssemos clareza de como seria esta prática.
Quem eram elas? Meninas de 11 a 15 anos, alunas do futebol, sendo que
apenas uma era aluna há mais de um ano e as outras frequentavam há pouco
tempo as aulas do futebol. A evasão é grande, segundo informou o Sr. Jacó, tendo
em vista a incidência de gravidez precoce no bairro.
Algumas alunas antigas não mais puderam participar das aulas, por esse
motivo. Logo percebemos a suscetibilidade delas, levando em consideração os
fatores biológicos e psicológicos atuantes, os fatores emocionais (carências afetivas)
próprios desta fase (puberdade); bem como as desestruturas familiares.
Das doze meninas que participaram deste trabalho, metade delas estava
no primeiro dia e compareceu pelo menos a cinco encontros; são as que aqui
denominamos de “núcleo sociométrico”2. As outras seis tiveram uma frequência
irregular; com até quatro presenças. Vejamos no Quadro 1, página 16.

2

Um dos fundamentos teóricos de Moreno é a sociometria, e o seu princípio é o vínculo. Quando
usamos o termo “núcleo sociométrico” queremos destacar aquelas que mais se encontraram no
grupo, em ações mais complementares. Uma relação vincular intensa. (BUSTUS, 1979).
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Quadro 1 – Frequência nas Sessões

Grupo

Núcleo
Sociométrico

Nomes
Preservados

Outras
Participantes

Nomes
Preservados

Nome

Sigla
A
E
D
L
P
G
Ba
Be
Je
J
I
Be2

Proposta

Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Não
Não
Não
Sim
Não
Não

Frequência nas Sessões
1ª
2ª
3ª
4ª
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Não
Sim
Não
Não
Sim
Não
Não

Sim
Sim
Não
Não
Sim
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não

Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Não
Sim
Sim

Sim
Não
Sim
Sim
Sim
Não
Sim
Não
Não
Não
Não
Não

5ª

6ª

7ª

Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Não
Sim
Sim
Não
Não
Sim

Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Não
Não
Não

Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Não
Sim
Não
Não
Sim
Não

(Fonte: a autora.)

Deste núcleo, algumas moravam com mãe e padrasto, outras com avó e
uma com o pai e irmãos. Uma delas estuda em uma escola de um bairro mais
central, apesar de morar também nos arredores. As outras estudam nas escolas do
bairro. Suas mães e avós são donas-de-casa ou empregadas domésticas e uma
delas é operária de uma fábrica.
No nosso primeiro encontro com as meninas encaminhadas pelo Sr. Jacó,
percebemos, por seus comportamentos e suas falas, que elas oscilavam entre uma
“falta de perspectiva de vida” e “desejos superestimados”. Quando perguntamos a
elas, “porque elas vieram e o que esperavam”, não responderam quase nada,
apenas que “vieram para aprender alguma coisa”. Vieram ao encontro, mas ainda se
mostravam “distantes” e um tanto apáticas, com semblantes de desinteresse e
expressões de aparente “má vontade”.
Emitiam comentários, inclusive em relação às outras participantes,
“conservados” e cheios de julgamentos e preconceitos. No jogo de apresentação
realizado na primeira sessão, a garota “P” ao apresentar “L” disse que esta gostava
de “D” (amiga de “L”) porque ela ser bonita e má”. Diante deste comentário “D” ficou
notavelmente entristecida. Quando “E” foi entrevistada, no momento de teatralização
que ocorreu na primeira sessão, ela diz que “algumas meninas do bairro são falsas”;
sem se dar conta que estava falando das próprias colegas.
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Separavam-se em subgrupos ou duplas, em evidente relação de corredor.
Ainda não havia “um grupo”, mas indivíduos isolados convivendo em uma mesma
atividade. Tínhamos o grupo “das mais quietinhas” que são “P”, “A” e “J” e as “mais
falantes e influentes” que são “D”, “E”, “L”. Como uma “estrela sociométricas”
desponta “D”; mais isolada e mais quieta está “B”.
Figura 1 – Mapa Sociométrico do Grupo no Primeiro Encontro

E
A

D
L
P

J

B

(Fonte: a autora.)

O psicodramatista Fonseca Filho (1980), ao aprofundar seus estudos
sobre as fases da matriz de identidade e a partir da sua experiência com grupos
terapêuticos, definiu quatro estágios do desenvolvimento dos grupos.
A primeira fase é a de indiferenciação, na qual as participantes não se
conhecem, estão ansiosas e às vezes caóticas. A segunda fase é a do
reconhecimento grupal. As pessoas se percebem e percebem as demais. A
sociometria grupal vai se delineando (atrações, rejeições e indiferenças). É comum
acontecerem as relações “em corredor”.
Na terceira fase, na qual se revela a formação de “triângulos grupais”.
Surgem amizades, competições, identificações, atrações, que podem gerar conflitos
e ciúmes. O grupo de meninas iniciou já apresentando triangulações, conforme
mostra a Figura 1 nesta página; provavelmente, por terem vínculos em outros
contextos, como a escola e o futebol. É na quarta fase que ocorre a circularização, e
o grupo se possibilita inverter papéis que dissolve triângulos. Nesta fase temos a
identidade grupal. Em circularização, as ações protagonizadas têm forte ressonância
emocional no grupo. (RAMALHO, 2011).
Uma de nossas funções como diretora das sessões era estruturar nossos
encontros iniciais de forma a acolher as participantes, fortalecer os vínculos e criar
um campo relaxado no qual elas pudessem se constituir como um grupo.
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“Como produtor, tem de estar alerta para converter toda e qualquer pista
que o sujeito ofereça em ação dramática, para conjugar a linha de produção
com a linha vital do sujeito e nunca deixar que a produção perca contato
com o público”. (MORENO, 1997, p.19).
Figura 2 – Meninas no Primeiro Encontro

(Fonte: a autora)

Construímos, em supervisão, uma primeira estrutura geral do trabalho
que seguia as “etapas da sessão” de psicodrama (ANEXO I – Mapa Processual do
Trabalho), trazendo nos primeiros encontros a proposta de acolhimento e
diagnóstico do grupo, como um aquecimento de todo o trabalho. A cada encontro
tínhamos uma proposição específica que veremos nos próximos capítulos.
Assim, por meio das atividades sociodramáticas cuidadosamente
preparadas para cada encontro, levando-se em conta o diagnóstico do grupo (seus
sentimentos, interesses, necessidades e preocupações) as meninas foram aos
poucos, revelando-se mais dóceis, receptivas, envolvidas umas com as outras e
também com os temas trabalhados. Elas estavam mais espontâneas e confiantes.

20

Figura 3 – Meninas no Terceiro Encontro

(Fonte: a autora)

5 REFERENCIAL TEÓRICO
5.1 SOCIONOMIA: UMA POSSIBILIDADE DE TRABALHO SOCIAL

Jacob Levy Moreno criou uma ciência baseada na concepção de homem
como ser em relação. Para ele além de um ser biológico, psicológico e social, o
homem é também um ser cósmico, “co-criador” do universo, uma centelha divina. O
homem moreniano é agente de sua história e construtor; ele vive em grupos e
desempenha papéis3. Têm nas relações em grupo suas dificuldades e benesses.

3

Papel é a menor unidade de conduta. O papel é a forma de funcionamento que o indivíduo assume
no momento específico que reage a uma situação específica, na qual outras pessoas ou objetos
estão envolvidos. (Moreno, 1997).
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Percebendo a importância do grupo para o indivíduo e a necessidade de
restaurar a saúde tanto do indivíduo quanto do grupo, Moreno estruturou a
Socionomia, ciência que estuda as leis sociais e das relações.
“Um olhar retrospectivo tanto sobre as civilizações primitivas quanto sobre
as altamente desenvolvidas, mostra que uma antiquíssima sabedoria
consiste em atribuir às forças do grupo um papel decisivo na estruturação
da vida social. Reconheceu-se desde cedo que é mais fácil objetivar e
resolver problemas individuais dentro do grupo”. (MORENO, 1993, p.21).

Tínhamos aquele incômodo com a repetição das histórias das
adolescentes que moravam no bairro e, quando, ao visitarmos a escolinha de
futebol, recebemos o pedido do professor para a “conversa” com as meninas,
reconhecemos ali a possibilidade de formar um grupo e ativar esta “força curativa do
grupo” que Moreno nos apresentou.
Assim, fundamentamo-nos nos pressupostos Socionômicos, entendendo
ser este o mais eficaz instrumento, a fim de que aquelas meninas percebessem que
podiam escrever histórias diferentes. Em semelhança a Moreno, tínhamos também o
sonho de um trabalho com a comunidade e de uma transformação social. Trabalhar
com essas meninas seria uma grande oportunidade de materializar nosso desejo.
Moreno, no início da construção de sua obra, reconheceu a força
terapêutica do teatro e criou um método que vai além da linguagem falada: o
psicodrama.
O “psicodrama” é um método que explora a realidade das situações
através de uma ação, que pode se dar pelo jogo, teatro ou trabalho de grupo. O
conjunto desta obra de Moreno chama-se Socionomia, conhecida mundialmente
pelo nome de um de seus métodos: o “psicodrama”. A Socionomia divide-se em três
ramos, que estão relacionados entre si e possui cada um, seus métodos. A
Sociodinâmica, que é a ciência da estrutura dos grupos sociais e emprega a
interpretação de papéis. A Sociometria é a ciência da medida do relacionamento
humano e utiliza o teste sociométrico. A Sociatria que é a ciência do tratamento dos
sistemas sociais utiliza principalmente, a psicoterapia de grupo, o psicodrama e o
sociodrama. (MORENO,1997).
A Socionomia embasou todo o nosso trabalho, em termos da sua filosofia
e corpo teórico, e o ramo mais especificamente, por nós utilizado foi a sociatria,
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particularmente, o sociodrama. No sociodrama o foco do trabalho são as questões
coletivas do grupo, mas também com uma dimensão “terapêutica”.
“Durante o processo sócio psicodramático busca-se, não somente as
alternativas de soluções práticas e reais para as questões abordadas, mas
uma maior conscientização das questões que atravessam o grupo”.
(RAMALHO, 2011, p.87).

O tema central “tratado” no grupo das meninas, questão comum a todas
elas, foi o vínculo; as dificuldades delas nos seus papéis e nas suas relações com os
seus papéis complementares. Dentro de um grupo podemos trabalhar questões
pessoais (psíquicas) e sociais. Todo grupo é terapêutico, e nele tratamos o sujeito
(sua espontaneidade e criatividade) e seus papéis “adoecidos” pelas imposições
sociais de papéis. (RAMALHO, 2011). “Um procedimento terapêutico autêntico só
pode ter como objetivo nada menos do que a humanidade inteira”. (MORENO, 1953,
p.XX)

5.2 O GRUPO: VÍNCULO E PAPÉIS

As ansiedades e inseguranças rondavam o trabalho: era o medo de
perder “o grupo”, que ainda nem tínhamos. O desafio inicial foi exatamente este: não
perder aquela oportunidade de sermos um grupo, de formá-lo, de torná-lo real. Um
grupo, segundo Kurt Lewin, é mais do que a soma dos indivíduos que o compõe.

“O grupo é um organismo vivo que se vai estabilizando, à medida que seu
próprio processo vai se desenrolando... No psicodrama o grupo se
estrutura, se conhece e se reconhece na mesma proporção em que
dramatiza, produz e cria”. (ROMAÑA, 1987, p.13).

O turbilhão de sentimentos foi dando lugar às dúvidas, tais como: o que
fazer? E como fazer? De um lado estavam as meninas que queriam jogar futebol e
foram convidadas para um encontro. Não tinham vínculo conosco, não nos
conheciam, e nem tampouco estavam a priori com este desejo de encontros
psicodramáticos. Do outro lado estávamos nós, desejosos de levar a elas as
possibilidades do psicodrama. Pelo pouco que conhecíamos de seu contexto social
e grupal, já imaginávamos o benefício que poderíamos proporcionar a nós e a elas.
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Conhecíamos a efetividade do psicodrama, pelo que ele estava operando
em nossas vidas. Confiávamos que na socionomia encontraríamos respostas. A
metodologia psicodramática tem os seus caminhos. A própria maneira ativa de
trabalhar, dentre outras contribuições do método, seria um ótimo instrumento para
alimentar o nosso vínculo com aquelas meninas, para as quais ainda éramos meros
desconhecidos. Agora tínhamos que “arregaçar as mangas” e partir para o primeiro
encontro.
Queríamos desde o primeiro encontro, poder proporcionar a elas todo o
bem, beleza e benefício que o psicodrama havia nos proporcionado. Definimos um
local para nos encontrarmos, preparamos alguns poucos materiais para nossas
atividades; e um carinhoso “lanchinho” para recebê-las após a aula de futebol.
Sabíamos que neste encontro não tínhamos o que elas, aparentemente, queriam:
“aula de esportes e dança”, sugestão feita por algumas delas na breve conversa que
tivemos na escola do Sr. Jacó. Nesta primeira sessão, nosso objetivo era conhecêlas mais de perto e ouvir o que pensavam, seus interesses e desejos, para suas
vidas no bairro.
Na realidade este era um “tema aparente” e por intermédio dele nos
aproximaríamos de suas necessidades e preocupações mais genuínas. Mantivemos
o foco em nosso objetivo maior que era o de conseguir que elas se tornassem “um
grupo de meninas”, que pudessem se encontrar para uma experiência em grupo.
Uma vivência que as ajudassem a refletir sobre suas escolhas. Nosso papel neste
início de direção dos trabalhos era o de promover o acolhimento e facilitar que elas
fossem desenvolvendo o sentido de pertencimento. Aos poucos, elas poderiam
tomar seus papéis de membros de um grupo, treinar papéis em grupo, criar juntas,
para assim poderem se recriar. “No início existia o grupo, no fim o indivíduo”.
(MORENO, 1993, p.21).
Para Moreno “o homem é um intérprete de papéis”. Em nossas relações
sociais desempenhamos vários papéis. Nossos papéis psicossomáticos (“dimensão
fisiológica), papéis sociais (“dimensão da interação social’) e papéis psicodramáticos
(dimensão psicológica do eu). Nossos papéis contêm elementos privados e
coletivos, tendo em conta que somos influenciados pelo papel do outro, a que
chamamos papel complementar. Das nossas interações revelam-se vários conflitos.
(MORENO, 1997).
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Espera-se uma determinada conduta no desempenho de um papel, que
podemos chamar de conserva de papel, um modelo ou padrão, considerado o ideal
por cada tipo de cultura. Isso nos causa sofrimento, tanto quando não somos
capazes de desempenhá-lo, quanto quando o outro não desempenha o esperado
por nós. Quero uma irmã que brinque comigo, quero um irmão que me dê atenção.
(MORENO, 1997).
“O modo de ser, a identidade de um indivíduo decorre dos papéis que
complementa ao longo de sua existência e de suas experiências, com as
respostas obtidas na interação social, por papéis que complementam os
seus”. (GONÇALVES, 1988, p.74).

Os papéis de maior evidência no “grupo das meninas” foram os papéis
de irmã, filha, amiga, namorada. Bem como os seus papéis complementares: irmã,
mãe, amiga e namorado.
Quando nosso vínculo com nossos complementares ocorre por meio de
ações solidárias podemos dizer que estamos caminhando para uma maior qualidade
da relação. A energia revigorante para este “encontro” saudável, chama-se
espontaneidade.
Na primeira sessão as meninas e nós, no papel de direção, não tínhamos
um alto grau de espontaneidade; não tínhamos aquecimento para isso, estávamos
começando nosso processo vincular. Apreensivos quanto ao desempenho do nosso
papel como diretora da sessão, não foi fácil criar um “campo relaxado”. Estávamos
lidando com um grupo novo, uma proposta nova de atividades, um “roteiro” técnico
sendo testado, um vínculo por construir, o medo de não dar conta, o controle do
horário, o compromisso de respeitar suas realidades, e uma grande vontade de
“garantir” a continuidade do trabalho. Todas estas expectativas, conservas e
controles fizeram parte da tomada do nosso papel de psicodramatista.
Na contrapartida deste papel, as meninas se envolviam muito em
algumas atividades (na apresentação das colegas, por exemplo) e, algumas delas,
estranhavam a “fantasia” de serem “modelos capa de revista” em outro momento.
Entre aquecimentos e desaquecimentos, o tempo da primeira sessão acabou. Ficou
no ar algum caos e não “balões caindo”. Uma impressão de que ninguém ainda
sabia muito bem o que estava acontecendo ali. Tivemos o impulso de, com ares de
promessa, dizer que “traríamos coisas legais para fazermos no próximo encontro”.
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Assim, passada a “obrigação” do nosso primeiro encontro, a chama do aquecimento
estava acessa e, certamente estaríamos mais espontâneos para o próximo
encontro.
Figura 4 – Produção do Primeiro Encontro: “Capa de Revista”

(Fonte: a autora.)

5.3 ESPONTANEIDADE E CRIATIVIDADE

Um dos fundamentos da Socionomia é o princípio da espontaneidade e
criatividade. Se observarmos a história de Moreno, mesmo antes de pensar em criar
a socionomia, perceberemos que desde seu remoto contato com crianças em Viena,
quando ainda era um estudante, as improvisações que fazia com elas quando as
convidava para usarem de sua livre vontade (espontaneidade), para criarem seus
próprios finais a histórias clássicas, escolherem novos pais; e o teatro de
improvisação que fazia com elas, bem como seu primeiro trabalho: o Teatro
Espontâneo (berços de sua teoria); tudo isso tinha como base a espontaneidade.
Para Moreno, a criança ao nascer é dotada de total espontaneidade. Ela
muda de uma situação que lhe proporciona um equilíbrio seguro para um mundo
que terá de ser conquistado para sobreviver nele e no qual terá de adquirir equilíbrio
próprio. Para enfrentar tudo isso, ela usa sua espontaneidade. (MORENO, 1997).
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“É um fator que o habilita a superar-se a si mesmo, a entrar em novas
situações como se carregasse o organismo, estimulando e excitando todos
os seus órgãos para modificar suas estruturas, a fim de que possam
enfrentar suas novas responsabilidades”. (MORENO, 1997, p.101).

Moreno alertou que a espontaneidade que impulsiona o indivíduo na
direção de respostas novas e adequadas, está sendo cada vez menos estimulada.
Em nosso trabalho com as meninas tivemos o propósito de estimulá-las para que se
colocassem de forma mais espontânea no grupo (e no mundo), encontrando as suas
próprias respostas para os seus dramas; que não seriam nem as nossas e nem as
“predeterminadas” pelo meio.
“Embora seja a mais antiga em termos universais e na evolução, é a força
menos desenvolvida nas pessoas e frequentemente, inibida e
desencorajada pelas instituições culturais”. (MORENO,1993, p.52).

Para sobrevivermos em um meio social precisamos ter cuidado para
entender e conviver com as conservas culturais (conhecimentos acumulados por
uma dada cultura, incluindo-se comportamentos e costumes, que se mantêm
idênticos).
Criamos uma civilização de muitas conservas, usando da própria
espontaneidade e criatividade, e que é muito útil em se tratando de “encurtar
caminhos” e acumular conhecimentos. Esta mesma “conserva”, quando nos impõe
uma maneira de ser rígida e cristalizada, nos aprisiona; e nos impede de usar a
nossa espontaneidade. (MORENO, 2008).
Nas suas interações e sob os padrões de conduta esperados para seus
determinados papéis, o homem acaba utilizando menos a sua espontaneidade.
Moreno diz que “à medida que a criança cresce torna-se um adolescente confuso
em sua espontaneidade e um adulto privado dela”. (MORENO, 1997).
Tivemos estas percepções com o grupo das meninas. No início das
sessões, quando fazíamos jogos de aquecimento e atividades mais lúdicas, elas
expressavam uma espontaneidade muito próxima à da criança. Ali eram elas
mesmas nas suas expressões corporais, suas falas, seus comportamentos, mesmo
em momentos um pouco mais conflituosos. Mas, ao lidarem com as situações de
conflitos de seus cotidianos, algumas vezes ao representá-los em cena,
apresentavam “atitudes esperadas”, buscando as respostas prontas de seu meio,
usando de “preconceitos”.
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Em um dos encontros, numa atividade de perguntas e respostas sobre o
tema sexualidade (tema de natural abertura e curiosidade nesta idade) elas faziam
afirmativas como, por exemplo: “meninas certas não sabem coisas sobre sexo”.
Quando teatralizaram casos reais trazidos, concordaram com a afirmação de uma
delas de que “menino que não quer transar não é homem”. Perguntadas se
acreditavam nessas suas afirmações, refletiram mais profundamente, “ouviram suas
vozes internas” e mudaram suas opiniões.
“A evolução consciente através do treino da espontaneidade, abre novos
horizontes para o desenvolvimento da raça humana”. (MORENO, 1973,
p.102).

Esta espontaneidade a que se refere Moreno, significa agir em
consonância com seu eu e ligada à sua fonte, autêntica e criadora, e que esteja
adequada a si mesmo e ao mundo. A espontaneidade é, muitas vezes, confundida
com “espontaneísmo”, ações impulsivas e irrefletidas.
“Mas, não se pode dar a boa resposta a não ser que se perceba bem
situação em sua totalidade e sua complexidade, que se tenha aberto
inventário de seus papéis, que seja livre e flexível, que se conheça a
mesmo suficientemente para saber e poder responder à situação nova
responder por si na situação...”. (SCHUTZENBERGER, 1970, p.45).

a
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Moreno alerta que podemos recorrer à espontaneidade, mas que às
vezes “a mais” espontaneidade, e outras vezes “a menos”; de acordo com as
exigências da situação. É esse conceito de espontaneidade que procuramos
construir com as meninas. (MORENO, 1997, p.136).
No início dos trabalhos, como elas não percebiam que falavam o que
pensavam sem considerar que poderiam “atingir as colegas”; também não invertiam
com “o outro”. Neste sentido não havia uma adequação de espontaneidade. O
sentimento delas era de solidão, e o desejo era ter amigas, mas não se percebendo
agindo e não percebendo que as outras também queriam ser amadas e respeitadas,
elas eram ainda “agressivas e inadequadas”; em atitudes espontaneístas.
À medida que ocorrem os encontros, o grupo vai se construindo, os
vínculos de confiança e afeto se consolidam na proporção em que elas treinam sua
espontaneidade e seus papéis.
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Figura 5 – O grupo trabalhando

(Fonte: a autora.)

6 METODOLOGIA

6.1 INSTRUMENTOS, ETAPAS E TÉCNICAS

Nosso trabalho tem uma finalidade socioeducativa, pode-se dizer de uma
“educação para a vida”, um treinamento de nossas relações sociais. O Psicodrama,
como método de ação, possui uma fluidez que nos permite acompanhar a dinâmica
do grupo e dirigi-lo para um adequado e contextualizado desenvolvimento de papéis.
Para dar colorido à vida destas meninas, no palco do “como se”, utilizamos os
instrumentos, seguimos as etapas e aplicamos as técnicas socionômicas.
No Psicodrama, trabalhamos com cinco instrumentos: palco, protagonista,
diretor, ego-auxiliar e público.
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O palco pode ser tanto um palco próprio, como um espaço delimitado em
que se possa dar a ação dramática: um espaço cênico para o indivíduo atuar
livremente, trazendo seu eu e seus conflitos.
“O espaço vivencial da realidade da vida é amiúde demasiado exíguo e
restritivo, de modo que o indivíduo pode facilmente perder o equilíbrio. No
palco, ele poderá reencontrá-lo, devido à metodologia da liberdade –
liberdade em relação às tensões insuportáveis e liberdade de experiência e
expressão”. (MORENO, 1997, p.17).

Para os nossos encontros, utilizamos dois espaços: o Centro Comunitário
e uma Igreja do bairro. Nosso “palco” era geralmente o espaço que combinávamos,
dentro do círculo em que estavam dispostas as meninas. Devido ao calor forte, por
duas vezes fizemos nosso encontro num espaço aberto, fora da Igreja. Neste palco
tão público o nosso trabalho de direção foi mais difícil, em especial para manter a
concentração do público ou plateia.
O público tem dupla função. A primeira é em relação ao protagonista. Ele
serve como representação do mundo do protagonista. Tanto pode ser “o mundo”
que participa ativamente, quanto “o mundo” que está observando a vida deste
protagonista. A segunda função é em relação a si mesmo. A plateia também é
tratada ou educada e é trabalhada por meio da ação do protagonista. Dá sua
contribuição compartilhando ao final da sessão seus sentimentos e percepções.
Por vezes, alguma das meninas não se envolvia diretamente na ação
dramática proposta (trabalho de grupo, jogo ou cena); ficando aparentemente
“alheia”. Entretanto, no momento do compartilhar, percebíamos pelos seus
comentários que muitas questões suas fora tratada via grupo.
As meninas foram muitas vezes uma plateia ativa, eram convidadas a
serem nossos egos naturais. Isso foi muito bom porque a “brincadeira de ser um
ator”, colocava no palco cenas inteiras de protagonismo grupal; nestas cenas o
papel e o papel complementar eram simultaneamente trabalhados. Isso era típico
quando ocorriam cenas envolvendo duas amigas, ou ainda duas irmãs (em seus
papéis reais).
O ego-auxiliar é um ator terapêutico, ele entra em cena para ter as
percepções a partir do mundo do protagonista ou desempenhar papéis importantes
no conflito, também é um investigador social do grupo. Não trabalhamos com egoauxiliar. Ele não foi indispensável neste trabalho, até por contarmos com os “egos
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naturais”, do próprio grupo. Mas sentimos muito a falta de um ego para compor a
unidade funcional, que é quando diretor e ego-auxiliar trabalham juntos. Ele nos teria
sido muito útil nos momentos de organização dos trabalhos, registros das atividades,
controle de tempo e horários, bem como ao apoio nas cenas e percepções do grupo.
O protagonista é aquele que pode ser escolhido pelo grupo, pelo diretor
ou ainda apresentar-se por vontade própria para ser trabalhado. É dele a temática a
ser trabalhada. Ele pode ser um participante ou o próprio grupo. No nosso terceiro
encontro, as meninas contaram, em pequenos grupos, “o que era mais chato em sua
família” e posteriormente elegeram qual das histórias queria representar no palco.
Ao diretor cabe toda a produção do trabalho e a condução do “tratamento
terapêutico” das questões postas ou propostas para a ação dramática. O seu bom
trabalho depende também de sua função de analista social. Cabe a ele perceber os
contextos, social, grupal e dramático, analisar e decidir os rumos do trabalho: da
escolha do protagonista e das técnicas, ao cumprimento integral das etapas da
sessão.
As sessões psicodramáticas estruturam-se em três etapas.
A primeira etapa de uma sessão psicodramática é chamada de
aquecimento. Divide-se em duas partes: aquecimento inespecífico e aquecimento
específico.
Quando as pessoas chegam para qualquer trabalho de grupo, muitas
vezes chegam tensas, trazendo as preocupações cotidianas e ainda deslocadas.
Isso acontecia também com nosso grupo. As meninas chegavam, geralmente, da
aula de futebol, famintas, cansadas e agitadas com os assuntos da atividade
anterior. Assim, a primeira etapa da sessão psicodramática pede algum tipo de
atividade para “relaxar o grupo” e trazê-lo para o aqui e agora, facilitando um clima
de interação. Chamamos de aquecimento inespecífico a acolhida e a preparação
para que estejam ali de corpo e alma, em estado relaxado e espontâneo.
Quando na primeira sessão estávamos, na direção dos trabalhos, com
baixa espontaneidade era porque as preocupações da preparação e as ansiedades
com a continuidade dos trabalhos estavam maiores que a concentração no “aqui e
agora” da sessão. Na primeira sessão não estávamos tão atentos à importância do
aquecimento. Na verdade estávamos nos aquecendo também no papel de diretor.
Também no segundo encontro, percebemos que nosso aquecimento deixou a
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desejar, pois ficamos apenas no nível mental, numa conversa preliminar. Sem o
aquecimento adequado, foi mais difícil conseguirmos realizar a etapa seguinte.
A partir do terceiro encontro, mais atentos ao aquecimento, passamos a
aplicar os iniciadores, selecionados conforme nossos objetivos do dia e percepção
sobre o grupo. Os iniciadores são atividades que estimulam e desencadeiam os
processos de aquecimento. Os iniciadores podem ser físicos: atividades com maior
enfoque corporal; iniciadores mentais: os que incluem lembranças, visualizações; os
químicos: estímulos que vêm de fora; e os iniciadores sociais, com maior enfoque na
interação dos participantes. Conforme o já percebido sobre o estado em que as
meninas chegavam ao grupo, vindas da aula de futebol, tivemos a clareza de
perceber a função química que teria um “lanche caprichado”. Além disso, durante o
lanche as conversas ainda do cenário anterior se esgotavam. Com a proposição
seguinte de atividades físicas e lúdicas elas entravam “no aqui e agora” e passavam
a se relacionar com outras colegas, que não somente às do seu “grupinho do
futebol”. Assim, prontas para o aquecimento específico do grupo, dirigíamos
atividades com o foco para o protagonista ou tema protagônico.
“Os encontros grupais começam pelo envolvimento das pessoas com um
tema protagônico, emergente naturalmente das interações grupais, na
intersubjetividade do grupo...” (RAMALHO, 2011, p.87).

O trabalho de aquecimento feito para o grupo também cumpre a função
de aquecer o diretor, dando-lhe informações e concentrando-o para a etapa
seguinte. Estando o grupo aquecido, ou seja, acolhido nas suas necessidades,
relaxado e envolvido com o tema a trabalhar, passamos para a etapa da
dramatização.
“A improvisação dramática é utilizada para se tentar resolver conflitos
passados, conflitos presentes ou para o que se imagina como conflitos ou
dificuldades futuras, para se explorar situações difíceis, como também
preparar-se para enfrentá-las”. (SCHUTZENBERGER, 1970, p.38).

A dramatização é o momento da ação dramática. Os participantes, por
meio do teatro, do jogo, ou do trabalho de grupo, têm a possibilidade de trazer ao
palco as questões do seu mundo interno ou externo. Percebendo e refletindo neste
campo protegido, ele pode no “como se” refazer as suas cenas.
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No primeiro encontro, mesmo com falhas no aquecimento, conseguimos
chegar à etapa da dramatização. Na teatralização, ao se tornarem uma personagem
famosa, algumas delas falaram de suas questões enquanto adolescentes moradoras
daquele bairro. Estando no “como se”, conseguiram expressar seus sentimentos de
solidão e rejeição.
Como última etapa de uma sessão, há um compartilhar de sentimentos e
reflexões das experiências, desde o protagonista até a plateia. Além das
participações dos egos e direção. Um momento de compartilhar muito bonito ocorreu
quando falaram de seu papel de irmã. Não fizeram julgamentos ou interpretações da
cena, e falaram com espontaneidade o que desejavam e como se sentiam na
relação com irmãos. A protagonista “L”, chegou à conclusão de que “só queria
brincar mais com a irmã” e “D” disse que “gostaria que o irmão aceitasse suas
manifestações de carinho e não a xingasse ou a ignorasse como ele faz em muitas
situações”. A partir disso, o grupo revela suas empatias com as duas, e conversam
sobre serem reconhecidas, amadas e respeitadas.
Para trabalhar as questões do protagonista (indivíduo ou grupo),
facilitando a percepção, conhecimento dos conflitos e criação de novas respostas, o
diretor utiliza-se de algumas técnicas básicas. As que usamos foram: solilóquio,
duplo, espelho, concretização e inversão de papéis.
No terceiro encontro, trabalhando o relacionamento com os pais, foi
dramatizada uma cena eleita pelo grupo. Nela a “protagonista” ao chegar a casa é
ignorada pela madrasta. Utilizamos a técnica do solilóquio, que consiste em pedir a
protagonista que fale alto o que está sentindo ou pensando durante a cena. Ela
responde que se sente “normal” e sua expressão facial é de visível tristeza. Neste
momento utilizamos outra técnica, o duplo. Egos-auxiliares, falaram pela
protagonista o que ela não estava conseguindo expressar verbalmente, tentando
ajudá-la a entrar em contato com seu sentimento e seus desejos. Algumas meninas
fizeram os duplos, expressando sentimentos diversos, e a protagonista foi
identificando o seu próprio sentimento. A protagonista conseguiu reconhecer em
uma das expressões o que se passava com ela, e rejeitou outras falas ou
expressões quando não fizeram correspondência ao que sentia.
Quando usamos a técnica do espelho o protagonista vê sua cena ser
representada, estando em seu lugar um ego-auxiliar. Observar a situação de fora é
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uma maneira de o protagonista compreender a situação, perceber-se agindo e
encontrar uma resposta nova.
Durante uma dramatização (relação imaginária com namorado), no quarto
encontro, a protagonista relata seu desejo em relação ao namorado: “um namorado
que tenha carro e que me leve para sair e me divertir”. Ao ser interrogada, se era só
isso, ela diz “que não”. Entrevistando-a, perguntamos como seria então o
relacionamento deles, o que eles fariam no dia-a-dia, e ela confirma que “só a
levaria para passear e mais nada”. “A protagonista” é convidada a ver a cena de
fora. Ao sair de cena, substituída por uma das meninas (ego-auxiliar) e “vê-la” se
expressando, ela pede para mudar seu desejo e pergunta “se pode começar de
novo”. Explicamos que naquele “palco” ela poderia fazer como quisesse a sua cena.
Ela refaz, com muita liberdade, várias vezes a cena, dizendo ao “namorado” o que
gostaria no relacionamento. Voltando à cena, ela diz a ele que “não quer mais que
ele seja assim”, “quer que ele também cuide dela” e “não a traia mais”.
Noutra cena, usamos a técnica da concretização. No sonho da
protagonista ela está indo à faculdade. Trazemos a faculdade em cena e
perguntamos o que ela faz ali na cena de “Be2". A “faculdade” responde que ela é o
“sonho” e ela pode dar à “Be2” a possibilidade de “trabalhar, fazendo o que gosta e
não ter que fazer qualquer coisa só porque precisa de dinheiro”. Continuamos a
conversa com o “sonho”. “Be2” foi construindo diálogos e vendo seus “sonhos” bem
de perto.
Em outra sessão a técnica foi usada quando a protagonista é
“pressionada, verbalmente, pelo namorado a transar”. Ela não consegue expressar
como se sente nesta situação. Entram em cena três personagens: corpo, mente e
relações. Cada um deles dá a sua fala e puxam-na, literalmente, um para cada lado.
A protagonista consegue expressar, num solilóquio, que está “confusa”.
A inversão de papéis é uma técnica que exige mais do protagonista e do
diretor. Do diretor porque precisa ter um bom manejo, e do protagonista porque
requer a capacidade de perceber o outro.
“... o protagonista deixa de desempenhar o seu próprio personagem na
cena e passa a representar o que com ele está contracenando. E viceversa. Nessa troca, ambos têm a oportunidade não apenas de se ver de
fora, mas de se ver e sentir a partir da posição do outro”. (AGUIAR., XXXX,
p.)
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No sexto encontro teatralizamos a história da jovem Camila, levada pelo
diretor. A personagem Camila é convidada por uma amiga para fazer uma viagem. A
mãe deixa, mas dá alguns conselhos. Lá ela conhece um menino com quem começa
a namorar. Certo dia aparece a oportunidade de transarem. Ela pede que ele
coloque camisinha e ele se recusa. Eles transam e ela fica grávida. Ao final, abrimos
a possibilidade de mudarem a história em qualquer ponto.
“O constante exercício da inversão de papéis obriga-os a cultivar o
diálogo com empatia, em que é preciso compreender profundamente
o outro...” (WEIL, 2002, p.7).

Após algumas inversões de papéis, duas meninas que representaram o papel
da mãe, uma no início da história e a outra no desfecho, reconstruíram a história
dando outro desfecho a partir do papel da mãe. Em uma nova cena, Camila não
viaja sem a mãe e em outra cena a mãe não deixa Camila viajar. As meninas
usaram falas “conservadas”, típicas de mães. No compartilhar, elas confirmam que
“inverteram de papel com a mãe” e entenderam o seu papel controlador e protetor.
“...ao inverter papel ... aprende muitas coisas a respeito dessas pessoas, que a vida
não havia lhe proporcionado”. (MORENO, 2008, p.107).

6.2 PSICODRAMA PEDAGÓGICO
Maria Alícia Romaña4 criou o Psicodrama Pedagógico baseando-se nos
fundamentos de Moreno, dentre eles a espontaneidade. A partir de uma vivência
pessoal com psicodrama ela percebeu o potencial da socionomia como prática de
aprendizagem. Naquela época, ela procurava “um método didático que respondesse
de alguma forma a uma concepção fenomenológica da educação”, que “levasse a
um conhecimento vivo”, e que estivesse coerente com suas concepções filosóficas.
Ao encontrar o psicodrama, ela “achou as bases da metodologia que procurava”.
(ROMAÑA, 1987)

4

Maria Alicia Romaña, argentina, educadora e pedagoga, residiu e trabalhou com o Psicodrama em
São Paulo, de 1976 a 2005. Fez parte da primeira turma de formandos em Psicodrama, pela
Asociación Argentina de Psicodrama na década de 60. Apresentou a ideia do Psicodrama
Pedagógico para Moreno, no IV Congresso Internacional de Psicodrama, em 1969, em Buenos Aires.
Suas proposições favorecem a aplicação do Psicodrama nos campos educacional, organizacional e
social.
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Utilizamos o psicodrama pedagógico em nossa pesquisa. Ele mantém
todas as bases: filosóficas, teóricas e metodológicas do psicodrama e acrescenta
referências que contribuem para os nossos fins educacionais. Uma dessas
contribuições foi o modelo diagnóstico que fundamentou o planejamento de nossa
pesquisa socionômica; um “planejamento baseado numa correlação afetivacognitivo”.
Concordamos com Romaña, quando ela diz que a identificação do
universo afetivo dos alunos garante uma aprendizagem mais significativa e efetiva.
Assim, quanto mais significativo fosse para elas o trabalho, maior nossa
possibilidade de êxito. Inspirados neste modelo de planejamento, criado pelos
pedagogos

Weinstein

e

Fantini,

pesquisamos

os

sentimentos,

interesses,

necessidades e preocupações, do grupo de meninas. Tínhamos, a priori, nossas
hipóteses e fizemos nos primeiros dois encontros nossas confirmações.
Para os autores, os sentimentos são os que aparecem primeiro e são
muito voláteis. Os interesses que temos provêm de nossas necessidades; e estas
refletem nossas preocupações que estão num plano mais profundo. As
preocupações norteiam nossas ações e comportamentos, e são elas que melhor
definem nossas escolhas metodológicas, as técnicas que vamos aplicar em cada
etapa do trabalho.
Os sentimentos e interesses serão trabalhados na forma de temas
aparentes (conteúdos formais / programação dos encontros). As necessidades e
preocupações são temas ocultos, ou de fundo, com componentes afetivos. Este
nível nos permite atender os objetivos mais profundos do trabalho.
No nosso primeiro encontro, no papel imaginário de “capa de revista”,
elas expressaram alguns sentimentos: solidão, tristeza, rejeição. Nas falas
expressavam emoção ao falar de suas dificuldades com os amigos e colegas e
dificuldades com os pais. Seus temas (protagônicos). Essa expressão de
sentimentos por parte de uma das meninas, imediatamente causa empatia no grupo.
Percebemos então que o tema não é do indivíduo, mas do grupo.
No segundo encontro, elegeram alguns temas de interesse que gostariam
de trabalhar. Foram eles: relacionamentos com os pais, com outros: (colegas,
amigos, namorado), sexualidade, drogas, esportes e dança (ambos coletivos) e
sugeriram inclusive “uma festa”. Não era nossa pretensão oferecer algumas destas
atividades específicas. Poderíamos aproveitar temas sugeridos.
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Em síntese, sentiam-se tristes e sozinhas porque queriam fazer mais
coisas no bairro. O interesse era de atividades coletivas e informações sobre temas
“da idade”. Necessidade de companhia, estar junto, pertencer e vincular.
Preocupação de ficarem sozinhas, não se sentirem sinceramente amadas e aceitas.
Entendendo seus sentimentos e interesses, mas principalmente reconhecendo suas
necessidades e seu protagonismo (pertencimento, proteção, vínculos e desejo de
conhecimento), montamos nosso planejamento.
Nos próximos encontros o grupo foi se construindo, e nos fazendo
concluir que suas demandas estavam sendo atendidas. Percebíamos isso pelo
entusiasmo e energia, pela participação nas atividades propostas, pela intensidade
emocional nos momentos de ação dramática, e pelas expressões no compartilhar.

“O essencial, na técnica do psicodrama, é simultaneamente perceber e
saber escolher bem, o que transparece da corrente profunda da vida do
grupo. Sentimos o surgimento de uma série de problemas e de uma série
de momentos oportunos; o psicodramatista tenta determinar o momento de
intervir, decidindo, como, quando e por que”. (SCHUTZENBERGER, 1970,
p.46).

6.2.1 Níveis de Realização Dramática

Romaña destacou a importância de três níveis de realização dramática:
real, simbólico e imaginário, que “correspondem aos três movimentos ou operações
possíveis para a compreensão. Estamos nos referindo à análise, à síntese e à
generalização”. (Romaña, 1992, p.61). As cenas realistas facilitam a análise, as
simbólicas a síntese e as imaginárias a generalização.
Quando a ação dramática se dá no nível da realidade ou experiência,
nosso objetivo é o de “carregar o campo do conhecimento com a maior quantidade
de experiência que o grupo possa fornecer em relação a ele”. (Romaña, 1985 p.40).
Ou seja, trazer a situação real tal qual acontece ou aconteceu, com suas emoções,
favorecendo a análise.
Quando trabalhamos no nível simbólico, podemos utilizar imagens,
objetos, símbolos, que favoreçam ou exijam uma síntese. O nível imaginário
favorece uma generalização, quando o protagonista consegue correlacionar a
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experiência da ação com outras vivências suas (do passado, do presente ou do
futuro).
Entendemos que esta variação de recurso dramático favorece o
tratamento grupal, uma vez que contempla os variados tipos de participantes nas
suas formas de compreensão. As meninas se envolviam, refletiam ou “aprendiam”
mais, dependendo da natureza da atividade proposta, conforme podemos
exemplificar.
No quarto encontro, “L” não consegue realizar uma atividade imaginária
cujo tema era o encontro dela com sua irmã. Ela, espontaneamente, pede para
dramatizar uma briga (real) das duas. A partir da análise desta cena, ela identifica
seus sentimentos na situação (“tenho raiva, por isso xingo minha irmã”) e consegue
entrar em contato com seu desejo (“só quero brincar mais com ela”). No
processamento desta sessão surge como recurso simbólico uma rosa, sintetizando o
trabalho, como reconhecimento que todos temos flores e espinhos. A protagonista
leva a rosa para casa.
Finalizamos a pesquisa com uma atividade simbólica. As meninas abrem
uma caixa em forma de coração com frases “negativas”. Elas fazem o ritual de
rasgá-las e substituir por frases “positivas”. Cada uma delas ganha uma caixa de
coração para levar para casa e “limpá-la” quando estiverem guardando
pensamentos negativos.
Figura 6 – Simbólico: Caixa Positiva

(Fonte: a autora)
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Algumas cenas foram trabalhadas com aplicação das técnicas básicas
psicodramáticas, e uma das protagonistas promove várias alterações em sua cena e
seus desejos ali expressados. Ao compartilhar, a protagonista revela que gostou de
poder mudar seu sonho e reescrever a história. No final da sessão, simbolizando
que elas poderiam ser autoras de suas histórias, todas ganham um lápis e uma
borracha de presente. Nos próximos encontros, várias vezes referiram-se ao lápis,
dizendo “podemos escrever nossas histórias”.
No sexto encontro, usamos “vendas” e elas funcionaram como um recurso
simbólico. Fizemos no aquecimento o Jogo do Guia de Cego, ocasião em que elas
circulam pelo espaço usando as vendas de variadas formas; ora o cego era
conduzido, ora conduzia, e ora os dois eram cegos. Na dramatização, trabalhamos a
história de Camila (conforme descrita na página 31). Ao compartilhar, elas
comentavam sobre “a personagem Camila não estar enxergando o que não deveria
fazer”, ora “estar enxergando e não conduzir a cena”, ora “se deixar conduzir por
outro cego”. Elas debateram sobre estar conscientes das escolhas e dos caminhos
que vão seguir. Elas levaram o lencinho que foi usado como venda para casa e
saíram reflexivas e emocionadas. Elas criaram um grupo para elas no what’s app
com o nome “Meninas do Poder”.
Ainda fazendo referência à história de Camila. No momento de
possibilidade de refazer a cena, elas utilizaram muito a imaginação. Primeiro
solicitamos que refletissem individualmente sobre a cena de “Camila” e depois
imaginassem a continuidade das cenas. Surgiram cenas como: casar, ficar com a
mãe para criar o filho, abortar, dentre outras, bem como mudanças na história
original, como Camila não ter viajado, ou ter se negado a fazer sexo. No
compartilhar percebemos o movimento de generalização do conhecimento. “E” já
concluiu que “Camila não poderia mais fazer a lista de coisas que ela gostava de
fazer” (antes registrada em um cartaz) e outras fizeram referência a situações de
“algumas conhecidas que engravidaram e pararam de estudar” ou “ou tiveram que
deixar o filho com a mãe”.
No quinto encontro dirigimos uma viagem interna. Nela, elas se
imaginavam caminhando por uma estrada com alguns elementos afetivos, como a
flor que mais gostavam e a árvore que tem uma fruta que gostam muito! Elas

39

encontram uma jovem que era ela mesma num futuro próximo.

Depois elas

encenam esta viagem.
Algumas meninas se soltavam na fantasia, já outras tinham maior
dificuldade se o nível da ação dramática era o imaginário. Geralmente, as que
tinham uma antecipação do papel de adulto, por exemplo ser responsável por cuidar
de irmãos. No geral, encenaram mais facilmente situações reais do que as ainda
não vividas.

6.3 GRUPO, JOGO E TEATRO
Além das chamadas técnicas básicas, o método psicodramático conta
com três grandes recursos, a chamada tríade moreniana: grupo, jogo e teatro.
Grupos são a base do trabalho de Moreno. No terceiro encontro quando
tivemos uma dramatização, cujo tema proposto era relacionamento com a família, e
“J” fez a cena em que é nitidamente ignorada pela madrasta ao chegar a casa,
houve uma descarga grupal de raiva à madrasta e uma forte identificação com o
sentimento da colega. Mesmo “J” dizendo que se sentia “normal” com a atitude da
madrasta, o grupo em peso expressou, após a catarse, o sentimento de profunda
tristeza (também estampado no rosto da protagonista).
“J” ofereceu sua história ao grupo e recebeu dele “a solidariedade do
grupo,

sua

ressonância

afetiva,

uma

verdadeira

ação

terapêutica”

(SCHUTZENBERGER, 1970, p.43). A protagonista emprestou sua cena ao grupo e
foi dele que veio a melhor intervenção, o maior acolhimento. O drama do sujeito é
também do grupo. Ele atua com o protagonista, vê-se nele, interage com ele e traz
ao final as suas percepções de sua interação consigo mesmo, das associações que
faz em relação aos seus dramas nestes papéis, dos espelhos que o grupo ofereceu
a ele em relação ao desempenho dos seus próprios papéis. Ajuda e é ajudado pela
experiência vivida em comum. (MORENO, 1997).
“À medida que os estranhos do grupo começam a aparecer e a relatar seus
sentimentos sobre o que aprenderam com a experiência, configura-se um
novo sentido de catarse - a catarse grupal: ele tinha dado amor e agora eles
estão dando amor ele”. (MORENO, 2008, p.108).
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Foi gratificante perceber que já no terceiro encontro, elas davam sinais de
que estavam em campo mais relaxado e sentindo-se seguras para falar de seus
sentimentos. A tele do grupo parecia curativa, senão ao menos confortante.
Mas aqui, não estamos nos referindo somente ao grupo como núcleo da
socionomia de Moreno. Estamos nos referindo também ao grupo enquanto recurso
metodológico ou técnico. Trabalhos em grupo, ou atividades propostas para que
sejam feitas em grupo ou em pequenos grupos são excelentes recursos
socioeducativos.
No primeiro dia as meninas fizeram um trabalho de colagem,
confeccionando cada uma a sua “revista” (imagens, desenhos e informações que
falassem delas) para se apresentarem ao grupo. Primeiro em duplas e depois no
grupo todo. Neste momento coletivo, ao falarem de si e da colega, ao mesmo tempo
em que se conheciam com maiores detalhes, aprendiam a conviver em grupo. Já
traziam alguns conflitos e inadequações da espontaneidade.
No átomo social familiar, trabalho de grupo realizado no terceiro dia, elas
trabalharam de forma integrada e participativa. Algumas gostaram de ver suas
famílias configuradas, e outras de perceber as semelhanças entre seus átomos e os
das amigas.
Quanto ao recurso do jogo, Romaña nos diz que o jogar ou brincar devem
ser entendidos como “as atividades, talvez, mais sérias que o homem pode realizar”,
elas garantem que o trabalho do grupo ocorra num espaço especial e organizado a
partir de códigos e normas também próprias para este grupo. (ROMAÑA, 1987).

“O jogo é uma atividade que propicia ao indivíduo expressar livremente as
criações de seu mundo interno, realizando-as na forma de representação
de um papel, pela produção mental de uma fantasia ou por determinada
atividade corporal”. (MONTEIRO, 1994, p 21).

Os jogos deram vida ao nosso trabalho e, principalmente, ajudaram-nos
a

chegar

aos

nossos

objetivos

de

maneira

proveitosa

e

prazerosa.

A

espontaneidade é uma necessidade do ser humano e é muito tolhida por nossas
conservas culturais. Yudi Yozo afirma que no jogo temos a oportunidade de sairmos
um pouco do mundo de regras e pressões, ocupando um campo relaxado onde
podemos nos liberar, interagir e deixar que nossa espontaneidade se expresse e
nossa criatividade tenha oportunidade de se desenvolver. Na nossa pesquisa
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socionômica, além de jogos recreativos de aquecimento, utilizamos o jogo dramático
que tem o caráter lúdico e é “dramático” pela proposta de trabalhar os conflitos que
surgem.

Acontece

no

contexto

dramático,

por

envolver

os

participantes,

emocionalmente, na atividade de expressar as criações do mundo interno. (YOZO,
1996).
Tratando-se de adolescentes era fundamental que aproveitássemos este
recurso. Os jogos foram atividades atrativas e favoreceram o vínculo com e entre
elas. No princípio, não tínhamos a percepção real da grandeza deste recurso e o
quanto ele proporciona mais significação ao trabalho como um todo. Naturalmente
que devem ser escolhidos com critérios, dentro de um contexto, tendo-se em conta
as características e fase do grupo, relacionado com o tema do encontro, com os
objetivos do trabalho e com as outras fases da sessão.
Usamos um jogo de apresentação no terceiro encontro, em razão da
chegada de novas participantes. Quem recebia a bola apresentava-se ao grupo, e
faz-se o caminho inverso, da última para a primeira, com nova apresentação. Foi um
ótimo jogo para aquecer e integrar o grupo. Elas estavam presentes, atentas,
tiveram mais informações sobre as colegas de grupo e interagiram de forma
espontânea, facilitando a passagem para a próxima atividade.
Figura 7 – Jogo Guia de Cego

(Fonte: a autora.)

No Jogo do Guia de Cego, citado na página 36, foi muito produtivo e elas
gostaram muito da atividade. Houve uma correlação direta entre a dinâmica do jogo
e as escolhas que elas podem fazer na vida, com destaque para as consequências
de ações inconscientes, às cegas.
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No Jogo “E agora?”, elas deveriam, em pares, dar uma resposta rápida a
consigna: “apresentar, por mímica, uma brincadeira que gostam”, usando de sua
criatividade. Acharam difícil e disseram que “quando brincamos, é uma brincadeira
primeiro e depois outra”. “foi difícil mudar rápido”; “mas acabamos brincando até do
que a gente nunca brincou”.
O teatro como recurso metodológico, contempla algumas variações
técnicas, e em todas elas temos a representação, a presença de personagem ou
papéis em ação. Nos nossos encontros solicitamos ao grupo teatralizações (de
histórias compartilhadas por elas ou de sugeridas pela direção) e também
trabalhamos com a dramatização propriamente dita, de conflitos trazidos e a partir
da exploração das teatralizações.
“O teatro, no psicodrama, está presente através da possibilidade de se
desempenhar papéis, intercambiarem-se papéis, de intercambiarem-se
papéis, de se transcender a perspectiva pessoal”. (ROMAÑA, 1987, p.13).

Nas dramatizações, fora a timidez inicial de algumas, elas sentiam-se
muito animadas em representar os papéis, havendo uma intensa participação de
todas. O teatro as liberava e era onde se manifestavam com maior espontaneidade.
Na primeira sessão, na teatralização da “Modelo Capa de Revista”, nem
todas elas conseguiram se colocar no papel (no “como se”; no imaginário) e
responder às perguntas. Estávamos em aquecimento do trabalho como um todo, e o
pouco que conseguiram foi muito bom. “D” ao começar a entrevista sendo uma
garota capa de revista, diz que se sente amada. Depois, falando de onde morava,
diz que, ao se mudar para o bairro, sentia-se um pouco sozinha (“Algumas meninas
não gostam de mim”). “E” quando questionada sobre relacionamentos, respondeu
que era mais difícil se relacionar “com os pais, porque eles não nos entendem”; “J”
disse que difícil era com as colegas “que não nos conhecem direito e falam da
gente”.
Uma teatralização muito rica para o grupo, realizada a partir do caso
proposto pela direção, foi a da história de Camila. Outra importante cena tematizada
foi quando trabalhamos a história da jovem que tem a oportunidade de transar com o
namorado e ele se recusa a usar camisinha. O uso das técnicas básicas do
psicodrama foi intenso nessas dramatizações.
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No sexto encontro realizamos algumas cenas que tinham temáticas
próprias e elas utilizavam bonecos de dedo para fazerem cada personagem. Os
temas eram: (1) Menino mais velho quer namorar com ela e amiga dá força; (2)
Preocupação de ficar grávida, pois não usam nenhum tipo de prevenção; (3) Os pais
não deixam a jovem namorar; (4) A menina cria uma situação para ficar sozinha com
o namorado e ele não vai, pois tem que estudar. Em todas as cenas a direção
aplicou as técnicas básicas e o aproveitamento das cenas foi variado. Em síntese
temos: na cena 1, a posição do grupo foi radical de que “não aceitasse o namoro”;
na cena 2 elas fugiram da proposta se distraindo com os bonecos; na cena 3 elas
tiveram facilidade, o tema era próximo de suas realidades, e fizeram muitas
proposições de cenas alternativas; e na cena 4, fica marcante a afirmativa de que,
“por não aceitar transar ele não é homem”. Estas dramatizações com bonecos de
dedo (Figura 8, página 42) foram muito ricas para que emergissem e fossem
trabalhadas as conservas culturais, os preconceitos.

Figura 8 – Dramatização com Bonecos de Dedo

(Fonte: a autora.)
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Cabe ressaltar a importância da cena que nasce espontaneamente a
partir do protagonismo do grupo, como foi o caso da menina que pediu para fazer a
cena da briga (real) com sua irmã, citada na página 35. Ali estava uma questão
muito relevante para o grupo, que é desejar algo e agir na direção oposta deste
desejo, e que teve oportunidade de ser evidenciada e trabalhada.
“Os membros do grupo aproveitam qualquer oportunidade para
ultrapassarem os meios de comunicação verbal e manifestarem sua “sede
de atos”... Ficam desejosos de manifestar e representar suas experiências”.
(MORENO, 1993, p.79).

Quando no segundo encontro, elas sugeriram temas para os encontros,
nós apresentamos a elas a opção do “teatro”, tentando uma “autorização” para
trabalhar com psicodrama, mas elas disseram: “teatro é chato”. Não sabemos que
referências elas tinham de teatro. Quem sabe teatros formais ou meramente
educativos, ou teatros com histórias que não faziam sentido para elas.
Entretanto, o “teatro da vida”, trouxe participação, alegria, reflexões,
conhecimento e espontaneidade. A experiência de um teatro vivo, trazendo seu
mundo interno e externo, era com certeza a primeira vez. Foi como voltar ao mundo
de faz-de-conta, brincar de casinha; encontrar um mundo dentro do guarda-roupa e
poder levar amigas para conhecê-lo juntas. Este foi mais um presente de Moreno.

7 ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS

Quando construímos o nosso projeto de pesquisa, queríamos criar um
espaço de convivência, ação e reflexão para aquelas meninas. Achávamos que se
elas pudessem participar de uma experiência grupal significativa, elas poderiam se
perceber como autoras e diretoras de suas vidas, fortaleceriam suas identidades e
capacidade de escolhas. Todo o trabalho estaria contribuindo para a qualidade de
seus vínculos e para a ampliação de seus sentimentos de pertencimento social.
Claro que tudo isso seria feito à luz teórico-metodológica do psicodrama.
Olhando

assim,

parece-nos

bastante

pretencioso,

mas

quando

relembramos os encontros e, principalmente algumas falas do compartilhar da última
sessão, acreditamos que atingimos nossos objetivos. “vimos os nossos sonhos, e os
das amigas”; “gostei do átomo, de ver as pessoas que estão perto de mim”; “legal
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ver que, se a gente tirar a venda, poderemos escrever a nossa história e realizar
nossos sonhos. E que temos espinhos e pétalas e as outras pessoas também.
Podemos ajudar nossa família a perceber algumas coisas e eles podem ser nossos
amigos”.
Nossos

caminhos

estão

mais

coloridos

agora.

Da

caótica

espontaneidade, passando pela construção do respeito mútuo, aquelas meninas
cresceram. Chegaram pura energia e agitação para nossos encontros e saíram
coração.“Encontro significa que duas pessoas não apenas se reúnem, mas que elas
se vivenciam, compreendem-se cada um com todo o seu ser.” (MORENO, 1993,
p.73).
Há no ser humano uma necessidade de encontro. Muito além de
conversar, mas relacionar-se. Aos poucos fomos vendo essa necessidade aparecer.
Vontade de trazer suas questões ao grupo e reconhecer-se na história trazida pelas
outras. “Aparece com frequência seu desejo de se conhecerem intimamente uns aos
outros”. (MORENO, 1993, p.79).
Depois de participar da cena de “L” e ouvi-la ao compartilhar, falar de sua
dificuldade com a irmã, “D” fala de suas dificuldades com o irmão. A raiva de uma e
a tristeza da outra tinham o mesmo motivo, queriam sentir-se amadas por seus
irmãos. Logo percebemos que a capacidade para ajudá-las estava no próprio grupo.
Elas foram capazes de ocupar todo o espaço, ao se sentirem seguras e acolhidas,
para expressarem suas dores.
“Encontro significa mais do que uma vaga relação interpessoal...Significa
que duas ou mais pessoas se encontram não só para se defrontarem entre
si mas também para viver e experimentar-se mutuamente... Num encontro,
as duas pessoas aí estão com todas as suas forças e fraquezas, dois atores
humanos fervilhando de espontaneidade, só parcialmente cônscias de seus
propósitos mútuos”. (MORENO, 1997, p.307).

O estar delas ali, seus olhares, seus silêncios, demonstravam que
estavam juntas, vivendo juntas a história, procurando juntas uma saída, uma
compreensão. Ali eram todas protagonistas. Suas emoções saiam nas palavras, às
vezes nas ações ou no seu compartilhar. Chegavam sozinhas ou em grupinhos, mas
saíam unidas. Elas estavam unidas naquele organismo vivo, o grupo, éramos “nós”.
Vimos essa mágica! Havia ali um grupo. Tínhamos conseguido. Estávamos vendo a
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sabedoria e a força do psicodrama ao vivo e em cores. Era um presente estarmos
vivendo a realização do nosso desejo inicial.
O psicodrama pode oferecer muito mais do que um encontro de meninas,
ele é uma proposta de “Encontro” para suas vidas.

Figura 9 – A Autora e o Grupo

(Fonte: a autora.)

8 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este trabalho é um presente que ganhamos da vida, uma experiência que
foi além de um estágio de formação. Esta experiência foi mais uma etapa da
“sessão” do nosso caminhar, foi nossa dramatização. De repente nos vimos fazendo
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o que sempre desejamos! Tudo se encaixou: o estágio, o pedido do marido, o
professor de pseudônimo Jacó, o grupo. As meninas refletindo, como um espelho, a
menina que havia em nós. Foi um resgate. Na verdade, somos todos um, com
nossos dramas e nossos papéis. E somente nós mesmos (eu, o outro e o Pai que
habita em mim) podemos nos curar.
As coisas foram acontecendo, uma a uma. Temos ainda viva, a
lembrança de quando o folder do curso chegou às nossas mãos. Imediatamente
demos um telefonema, marcamos o encontro e a entrevista. Exatamente como
aquelas meninas, não sabíamos, nos nossos primeiros encontros, do que se tratava
aquele psicodrama. Sentimos dificuldades no começo e o grupo nos acolheu.
Nossas professoras, nossos colegas, hoje amigos. Um pouco mais fortalecidos pelo
grupo, mas ainda perdidos, não achávamos que seríamos capazes de dirigir algum
grupo.

Até hoje, quase não acreditamos no que aconteceu! Um tesouro que

ajudamos a construir. Teve ali, nossas mãos!
Fizemos mais que um estágio!

Fechamos o ciclo. Achamos então o

trabalho que procurávamos, que respondia à nossa necessidade e que nos
proporcionou muita satisfação. Convivemos com as meninas, de alguma maneira
colorimos os seus dias, e vimos a beleza e o poder do psicodrama. Acreditamos que
elas tenham se beneficiado destes momentos e que possam usá-los bem em suas
vidas. Elas vivenciaram o valor do vínculo e aprenderam a construir coletivamente. O
manifesto e não esquecido desejo das meninas de realizar uma festa tornou-se real,
no final do ano. O grupo, que agora era de meninos e meninas, limpou o salão,
vendeu rifas e, com esse recurso, organizou toda uma estrutura: lanche,
apresentação de dança e “balada”.
Terminamos esta pesquisa com mais confiança no método e com uma
admiração profunda por Moreno e Romaña, que, com sua dedicação nos
proporcionaram uma bela e poderosa obra que temos o privilégio de poder levar em
frente.
Pudemos ver a teoria Moreniana brotando na prática e comprovando sua
bondade, beleza e benefício. Agora, outras viagens estão por vir, inclusive para
conhecermos melhor essa pessoa que Moreno e o grupo de meninas nos levaram a
conhecer: nós mesmos (EU) no papel de diretora de psicodrama.
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“Sabemos que nossas finalidades não vão inevitavelmente triunfar...
Justamente porque a incerteza sobre o real é fundamental, é nela que
somos conduzidos a lutar por nossas finalidades”. (MORIN, 1998, p.68).

Este foi apenas o início, o despertar, temos ainda muito a fazer.
Continuamos o nosso trabalho no bairro Indubrasil e mantemos a possibilidade de
viver o psicodrama com outros grupos de jovens e crianças, encontrando-nos como
“centelhas divinas” que somos neste “teatro da vida”.
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ANEXO I – Mapa Processual do Trabalho

MAPA PROCESSUAL
Antecede à montagem do Mapa Processual, que é a programação geral
deste trabalho, a análise de contextos (social, grupal e dramático) para o
levantamento de hipóteses e objetivos do projeto de pesquisa, já descritos neste
TCC. O trabalho todo é visto como uma “grande sessão” de psicodrama,
obedecendo a lógica das etapas. A cada “encontro” novamente observamos as
etapas da sessão (aquecimento, dramatização e compartilhar), ver ANEXOS II a VIII.
Fases da
Pesquisa

Aquecimento
Inespecífico

Sessões

Tema Aparente

1ª

4ª

 Apresentação – Quem
somos?
 Contrato do Grupo
 O que queremos?
Sentimentos,
Interesses,
Necessidades e
Preocupações
 Relacionamento com a
família (pais ou
responsáveis) e irmãos
 Relacionamento com
amigos

5ª

 Minha vida e meus
sonhos

6ª

 Relacionamento
afetivo/sexual
(namorado) e Escolhas

2ª

3ª
Aquecimento
Específico

Dramatização

Compartilhar

7ª

 Reconstruindo a
História do Grupo
 Confirmando
Informações
(sexualidade)
 Avaliação
(Fonte: a autora.)

Tema de Fundo
 Acolhimento
 Identidade do EU
 Diagnóstico (Temas
Aparentes e Temas
de Fundo)
 Tema Protagônico

 Expansividade
social / Papéis
 Fortalecimento de
Identidade (me
aceitar para aceitar
o outro)
 Poder de escolha e
contextos (direção
da própria vida)
 Reconhecimento de
Identidade (se
perceber agindo)
 Percepção do outro
 Construir
coletivamente
 Manutenção de
vínculos
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ANEXO II – 1ª Sessão
Programação do 1º Encontro (05/07/2014)
Tema Aparente: Apresentação e Contrato
Tema de Fundo: Acolhimento, Identidade do EU, Diagnóstico
9h

Chegada (conversa livre)
O que viemos fazer aqui hoje?

20min
9h20/9h40

Aquecimento Inespecífico
 Trabalho de Grupo - Capa de Revista (colagem)
Cada participante deve montar “sua revista”. Na capa
Trabalho de
uma gravura que a represente e dentro o “conteúdo” da
Grupo
revista deveria ter: nome, idade, signo, uma amiga, e sua
qualidade, o que gosto de fazer e o que eu gostaria de
fazer no dia-a-dia.
 Recursos: cartolinas, revistas, caneta hidrocor, colas, e
Simbólico (real)
tesouras.
20min
9h40/10h

Aquecimento Específico
 Em duplas (“desconhecidas”), se apresentar umas para
as outras.
Grupo (iniciador
 Cada participante deve apresentar a colega que acaba
relacional)
de conhecer, dando destaque a alguma informação que
lhe foi significativa.
Real
 Usar as “revistas” produzidas.
40min
10h/10h40
Teatralização

Imaginário

Dramatização
 A Diretora entrevista algumas meninas que, no como se,
serão famosas “Modelos Capas de Revistas”.
 Temas a serem abordados: como se sente uma
adolescente sendo capa de uma revista? Como as
adolescentes se sentem no Indubrasil (bairro de sua
origem)? O que ela sentia falta, o que gostava quando lá
morava? O que diria a elas, agora que é famosa? O que
é mais difícil na vida de uma adolescente, na sua visão?

10 min

Compartilhar final

10 min

Lanche
(Fonte: a autora.)
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ANEXO III – 2ª Sessão
Programação do 2º Encontro (12/07/14)
Tema Aparente: Relacionamentos e Signos
Tema de Fundo: Identidade do EU, Diagnóstico
9h

Chegada (Conversa livre)
O que viemos fazer aqui hoje?
Observação: Apenas três participantes (Copa do Mundo e
Chuva)

10min
9h20/9h30

Aquecimento Inespecífico
 Música e dança;
 Jogo do Cumprimento: caminhar e cumprimentar de
diversas maneiras.
(Não realizado)

Jogo

Real
20min
9h30/10h
Trabalho de
Grupo

Simbólico

40min
10h/10h40
Teatro
Real
(Imaginário)

10 min

Aquecimento Específico
 Fichas com características dos signos. Ler as fichas
que são passadas na roda. Observar com quais
características se identificam. Escolher uma ficha,
assinalar as características que reconhecem em si.
 Conversar em duplas.
 Dizer sobre as características dos signos que
atrapalham seus relacionamentos.

Dramatização
 Dramatizar o conflito.
 Questionar
quais
características
positivas
(assinaladas ou outras) que poderiam ajuda-las na
resolução dos conflitos ou mudança da cena.
(Não realizado)

Construção Coletiva
Eleger temas para serem trabalhados nos encontros

10 min

Compartilhar
Lanche
(Fonte: a autora.)
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ANEXO IV – 3ª Sessão
Programação do 3º Encontro (02/08/2014)
Tema Aparente: Relacionamento com a Família (os pais/responsáveis e
irmãos)
Tema de Fundo: Reconhecimento do Tu - EU (TU) e Papéis (de filha, de
irmã).
9h
20min
9h20/9h40
Jogo (de
apresentação)

Chegada LANCHE e conversa livre
O que viemos fazer aqui hoje
Aquecimento Inespecífico
 Combinados/ recontratando: respeito e sigilo.
 Jogo da Bola - Em círculo: jogar a bola para alguém e
dizer seu nome. Fazer o caminho de volta.

Real
20min
9h40/10h
Trabalho de
Grupo
Simbólico
(Real)
40min
10h/10h40

Aquecimento Específico
 Átomo Social - Fazer um átomo das pessoas de sua
família. Mostrar seus átomos às colegas e aproximarse daqueles com semelhanças, formando um grupo.
 Apresentar seu átomo e reconhecer semelhanças e
diferenças.

Imaginário

Dramatização
 O que é mais chato na minha família, compartilhar
história em pequenos grupos.
 Escolher uma história para apresentar (cenas)
 Sociodrama (diretor) a partir dos temas protagônicos.

20 min

Compartilhar final

Teatralização

 Como foi?
(Fonte: a autora.)
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ANEXO V – 4ª Sessão
Programação do 4º Encontro
Tema Aparente: Relacionamento com os “Outros” (amigos)
Tema de Fundo: Vínculos - Me conhecer, me aceitar, aceitar o outro
9h

Chegada LANCHE e conversa livre
O que viemos fazer aqui hoje?
Movimentação corporal (andar respirar)

20min
9h20/9h40
Jogo da Flor

Simbólico (real)
20min
9h40/10h
Grupo (iniciador
relacional)
Real
40min
10h/10h40
Teatralização

Imaginário

Aquecimento Inespecífico
 Formar pares. Desenhar uma flor no papel e escrever
o nome do colega com quem formou par no miolo.
 Nas pétalas colocar características observadas na
amiga. Entregar a flor à amiga. Receber a sua e ler.
.
Aquecimento Específico
 Mudar de par várias vezes. A cada vez, mostrar a sua
flor. Observar a flor da colega e completar a frase:
- Ai que legal que você é...
- Ai que inveja que você é...
 Circularizar – fazer atividades com todas
Dramatização
 Escolher uma amiga para dizer: “eu sei que eu tenho
defeitos e que você também tem os seus, mas o que
importa é que você...”
 Trazer alguma pessoa com quem tem um
relacionamento difícil. Inverter com a pessoa para a
diretora entrevista-la.
Obs: podem ocorrer cenas espontâneas.


10 min

Procurar finalizar com a mesma lógica anterior (...o
que importa é...)

Compartilhar
 O que gostariam de compartilhar?

10 min
 Fechamento: Rosa com espinhos.
Simbólico
(Fonte: a autora.)
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ANEXO VI – 5ª Sessão
Programação do 5º Encontro 02/08/2014
Tema Aparente: Minha Vida e Meus Sonhos
Tema de Fundo: Protagonista da própria história – Atora e Diretora (As
escolhas)
9h

20min
9h20/9h40
Jogo
Simbólico (real)

20min
9h40/10h

Grupo (iniciador
relacional)
Imaginário

40min
10h/10h40
Teatralização
Imaginário
10 min

10 min

Chegada LANCHE e conversa livre
O que viemos fazer aqui hoje
 Iniciador físico: Andar e cumprimentar de várias
maneiras.
Aquecimento Inespecífico
 Jogo - Linha da Vida de 1999 a 2014. Registro de
Fatos marcantes/ datas.
 Representar, através de desenho; um momento que
se sentiu feliz
 Conversar em duplas sobre o fato. Trocar de duplas.
Aquecimento Específico
 Viagem Imaginária: imaginar que está andando por
uma estrada. O céu está lindo, vê uma linda flor, a
sua preferida. Continua andando ao longe vê uma
moça. Se aproxima e vê que a moça é você. Você em
2017. Com quantos anos você está? O que está
fazendo? Com quem?
Você está cansada e senta embaixo de uma árvore
para descansar e adormece.
Quando acorda, passaram-se três anos.
O que você vê
 Grupos de três para contar seus sonhos.
Dramatização
 Montar a cena do sonho – teatralização.
 Sociodrama – explorar cenas, a partir da
teatralização.
Construção Coletiva
 Voltar à Linha da Vida completando-a: o que faço hoje
interfere no meu futuro?
Compartilhar
 Desenho como me sinto?
 Entregar lápis e borracha de presente para simbolizar
serem autoras de suas histórias.
(Fonte: a autora.)
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ANEXO VII – 6ª Sessão
Programação do 6º Encontro
Tema Aparente: Sexualidade
Tema de Fundo: Reconhecimento do EU (TU) - Escolhas na relação (Eu
– Tu)
9h

20min
9h20/9h40
Jogo

Simbólico

20min
9h40/10h
Trabalho de
Grupo
Real

40min
10h/10h40
Teatralização
Imaginário

Chegada LANCHE e conversa livre
O que viemos fazer aqui hoje
 Iniciador físico
Aquecimento Inespecífico
.
 Jogo Guia de Cego: andar com vendas nos olhos:
primeiro, sozinhas, depois em duplas, as duas com
vendas e depois uma com venda guiando a que está
enxergando.
 Compartilhar: Como era andar com a venda? E em
dupla? E guiada por alguém que não enxerga?
Aquecimento Específico
 Desenhar um rosto de menina no papel pardo e
convidá-las a conhece-la. Dizer que ela tem treze
anos e que se chama Camila.
Perguntar o que ela deve gostar de fazer, sendo uma
adolescente e o que ela quer. Anotar em cartaz na
parede.
 Formar três grupos para ler a história da Camila.
Cada grupo recebe uma parte da história.
Dramatização
 Cada grupo deve dramatizar a parte que recebeu da
história (que está dividida em atos)
 Explorar as teatralizações e propor que criem novas
cenas a partir das reflexões.
 Compartilhar

20 min
Simbólico

Compartilhar final
 Dizer que a venda é um presente para levarem para
casa e lembrar dela quando tiverem que tomar uma
decisão.
(Fonte: a autora.)
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ANEXO VIII – 7ª Sessão
Programação do 7º Encontro
Tema Aparente: Fortalecimento do EU
Tema de Fundo: Eu – Tu, inversão
9h

Chegada LANCHE e conversa livre
O que viemos fazer aqui hoje

10min
9h20/9h30

Aquecimento Inespecífico
 Jogo: E agora?
Em duplas, realizar brincadeiras da infância e a dupla
Jogo de
deve acompanhar; ir mudando à medida que a outra
improviso
amiga fala: E agora?
Simbólico (Real)
10min
9h30/9h40
Teatralização
Imaginário
e
Jogo
Real

40min
9h40 /10h20
Trabalho de
Grupo
Real (simbólico)

10 min
Simbólico

30 min

Aquecimento Específico
 Montar grupos. Recebem casos para ler e montar a
cena com bonecos. (E agora diante destas situações)
 Teatralização dos casos fornecidos
 Perguntas e respostas escritas em papéis (tema
sexualidade – dúvidas pendentes da última sessão)
Lê-se uma pergunta e quem acha quem tem a
resposta correta, lê seu papel. O grupo confirma se é
verdade ou mentira.
 Esclarecimentos e informações.
Dramatização
 Relembrar os encontros, ir perguntando e
desenhando símbolos ou frases chaves dos
encontros nos cartazes na parede, um para cada
sessão.
 O que vejo hoje e que não via antes?
Construção Coletiva
 Abrir uma caixa com formato de com coração com
frases negativas. Elas vão rasgá-las e colocar frases
positivas.
Compartilhar – Fechamento
 Cada uma delas ganha uma caixa de coração para
levar para casa e “limpá-la” quando estiverem
guardando falas negativas.
(Fonte: a autora.)

