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Um encontro de dois: olho no olho, face a face 
E quando estiveres perto, arrancarei teus olhos e 

os colocarei no lugar dos meus; 
e tu arrancarás meus olhos 

e os colocarás no lugar dos teus. 
Então olhar-te-ei com os teus olhos 

E tu me olharás com os meus. 
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RESUMO 

 
 

O presente trabalho aborda a utilização das técnicas do psicodrama como 

método de aquecimento na construção de personagens teatrais. Para compreender 

a natureza deste objeto de pesquisa serão diferenciados os conceitos de 

psicodrama e teatro espontâneo e de que modo as técnicas são aplicadas para que 

se possa diferir um conceito do outro. Esta pesquisa tem caráter teórico-prático e foi 

desenvolvida em duas etapas. Na primeira etapa, foi realizada a pesquisa 

bibliográfica com levantamento teórico dos conceitos básicos do Psicodrama, com 

base em J.L. Moreno, do Teatro Espontâneo e de suas particularidades, a partir de 

Moisés Aguiar, bem como as técnicas utilizadas e os instrumentos necessários, 

articulando-os à sua aplicação no processo de construção de personagens durante o 

processo de montagem de uma peça teatral.  O pensamento teatral de Constantin 

Stanislavski é usado como referência para o aspecto da construção da personagem 

pelo Psicodrama, também associado a alguns elementos do Teatro do Oprimido de 

Augusto Boal, técnica teatral derivada da teoria de teatro da espontaneidade de 

Moreno. Na segunda seção, discutem-se as experimentações práticas realizadas, a 

partir das quais foram levantados os dados referentes ao problema abordado. São 

apresentados a metodologia utilizada e os resultados alcançados que confirmam a 

contribuição das técnicas do Psicodrama na criação de personagens teatrais.  

	  

Palavras-chave: Psicodrama. Teatro espontâneo. Criação da Personagem.  
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1. INTRODUÇÃO  
 
 
 

Este trabalho de conclusão de curso, apresentado à Licenciatura em Teatro da 

UFS, tem o propósito de apresentar a utilização das técnicas do Psicodrama como 

método deflagrador na criação de personagens teatrais, a partir da seguinte 

questão: em que medida as técnicas do Psicodrama podem auxiliar na preparação 

do ator para criação de uma personagem?  

A necessidade da pesquisa surgiu de duas motivações: minha experiência 

particular na mudança de meu próprio comportamento diante das sessões de 

psicodrama em que participei como paciente e da possível utilização, como atriz, 

das técnicas psicodramáticas como método utilizado na construção de personagens 

durante o processo de montagem de uma peça teatral. 

Ao estudar a teoria de J.L.Moreno, ao longo da disciplina de Metodologia do 

Ensino do Teatro, compreendi alguns dos efeitos do teatro em minha vida pessoal.  

A partir do estudo  do psicodrama, sua origem e seus desdobramentos, encontrei 

nos jogos e nas técnicas utilizados uma possibilidade de condução do processo de 

criação dos atores, em fase de construção de suas personagens, aqui 

compreendidas no âmbito das dramatis personae, ou seja, das figuras dramáticas 

escritas por um autor no texto dramático. 

A partir do interesse despertado experimentei algumas técnicas anteriormente 

aprendidas, com base na teoria de Moreno, nas atividades relacionadas ao Estágio 

Supervisionado I, de caráter obrigatório, orientado pela professora Dra. Alexandra 

Gouvêa Dumas. Para tanto, ministrei no primeiro semestre de 2011 o mini-curso 

Teatro/Educação, uma abordagem do Psicodrama Pedagógico para alunos dos 

cursos de Licenciatura da Universidade Federal de Sergipe. As avaliações 

realizadas pelos participantes permitiram perceber que as técnicas  psicodramáticas 

trouxeram alguns efeitos sobre o comportamento dos participantes, assim como 

contribuíram, de algum modo, na construção de cenas e personagens. A partir disso, 

surgiram novas reflexões e possibilidades de utilização do psicodrama vinculado ao 

ensino do teatro e preparação de atores, o que gerou a questão de investigação 

deste trabalho. 
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Para compreender a natureza deste objeto de pesquisa é preciso perceber a 

distinção entre o teatro espontâneo, seus desdobramentos e o psicodrama, e, de 

que modo as técnicas dos mesmos são aplicadas para que se possa diferir um 

conceito do outro.  

Segundo Moreno, (2009, p. 17) Psicodrama significa “completa psico-

realização... a ciência que explora a ‘verdade’ por meios dramáticos, que poderá ser 

alcançada de forma terapêutica através de um teatro criado completamente pelos 

atores reais, com seus problemas reais, e de pessoas que fazem parte desse 

grupo”.   

O Psicodrama foi criado através do teatro espontâneo, que por sua vez nasceu 

do teatro de improviso, pois as cenas não eram ensaiadas, eram criadas no 

momento através de dicas e indicações de um diretor, cenas improvisadas, que 

nascem por meio de jogos teatrais, ou por uma notícia de jornal (Jornal Vivo). Ou 

seja, o Teatro Espontâneo, precede o Psicodrama, e nos dois existem as mesmas 

ferramentas, porém o objetivo final é diferente (o primeiro artístico, e o segundo 

terapêutico). 

Esta pesquisa tem caráter teórico-prático e foi desenvolvida em duas etapas. 

Na primeira etapa, foi realizada a pesquisa bibliográfica com levantamento teórico 

dos conceito básicos do Psicodrama, com base em Jacob Levi Moreno (criador do 

Psicodrama),  do Teatro Espontâneo e de suas particularidades, a partir de Moisés 

Aguiar,  bem como as técnicas utilizadas e os instrumentos necessários, articulando-

os à sua aplicação no processo de  construção de personagens durante o processo 

de montagem de uma peça teatral.  O pensamento teatral de Constantin Stanislavski 

será usado como referência para o aspecto da construção da personagem pelo 

Psicodrama, também associado a alguns elementos do Teatro do Oprimido de 

Augusto Boal, técnica teatral derivada da teoria de Teatro Espontâneo de Moreno.  

A segunda etapa se constituiu em um experimento prático, com aplicação das 

técnicas do psicodrama em uma oficina de caráter interdisciplinar intitulada 

Psicodrama e Personagem Teatral. Em virtude da exigência técnica de uma tarefa 

desta natureza, foram convidados os psicodramatistas Tatiana Torres e Aldo 

Rezende para condução do experimento com aplicação das técnicas e métodos do 

Psicodrama; os aspectos específicos da prática teatral foram orientados pela própria 
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pesquisadora. Os dados da pesquisa foram coletados pela pesquisadora a partir de 

observação sistemática direta, questionário aplicado com os participantes e registro 

videográfico do experimento prático. A oficina foi realizada entre os dias 21 e 23 de 

agosto de 2013, com duração de quatro horas e a participação de cinco atores 

amadores.  
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2. O PSICODRAMA E SEUS DESDOBRAMENTOS  

 

2.1. BREVE HISTÓRICO SOBRE O PSICODRAMA  

 

O Psicodrama foi criado pelo médico Jacob Levy Moreno, nascido em 

Bucareste, na Romênia no ano de 1889. Aos cinco anos sua família foi para Viena, 

onde Moreno se formou em Medicina, em 1917, e acabou desenvolvendo um 

método terapêutico diferente onde propôs ao paciente passar da palavra à ação, 

sem deixar a primeira . 

Antes de criar o Psicodrama, Moreno criou o Teatro Espontâneo. Porém a 

experiência de Moreno não é apenas na área médica. Antes de utilizar o psicodrama 

(nesse momento ainda não era chamado de psicodrama) para curar as pessoas 

através das dramatizações de suas próprias vidas, Moreno também deixou uma 

grande contribuição do Teatro Espontâneo, que segundo Aguiar (1998) era um novo 

tipo de teatro em que o ator encenava a sua própria história e não a de personagens 

fictícios “a representação da vida no palco, atuada pelos próprios autores do relato, 

permite revelar os aspectos mais importantes do aqui e agora concreto das pessoas 

concretas” (AGUIAR, 1998, p. 19). Mas Moreno pensava com isso apenas em 

incrementar as artes cênicas, contrapondo-se ao classicismo da época. Ainda 

segundo Aguiar (1998, p. 20) “o teatro espontâneo veio ao mundo como decorrência 

de um inquietação estética, como um questionamento e uma nova alternativa”. 

O primeiro contato que Moreno teve com o Teatro espontâneo foi aos 4 anos 

de idade no porão de sua casa quando experimentou brincar de ser Deus. Ele e 

outras crianças empilharam cadeiras até o alto. Cada cadeira significava um nível no 

céu onde ficavam os anjos e lá no topo o lugar de Deus, representado pelo próprio 

Jacob. Um pequeno anjo pediu que ele voasse, e achando que ele realmente era 

Deus, pulou e quebrou o braço. Segundo Kavwazoe e Lemos (2010), Moreno 

costumava mencionar esse fato com humor ao mencionar a primeira experiência 

dele com o psicodrama.  

Já um pouco mais velho e dedicado a trabalhos sociais, ele atuou nos jardins 

de Viena reunindo grupos de crianças e adolescentes “com o objetivo de favorecer-
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lhes a espontaneidade” (RAMALHO, 2011, p. 38). Enquanto estudava medicina 

também trabalhou com um grupo de prostitutas para fazê-las pensar a respeito de 

sua própria condição de vida, o que acabou culminando na criação de um sindicato.  

O público, a imprensa e a crítica, apesar de terem interesse em suas 

propostas do teatro espontâneo, não acreditavam de fato na possibilidade de sua 

existência. Quando esteticamente ficava belo, bem apresentado, eles diziam que os 

atores tinham ensaiado, quando apesar de contar a história proposta pelo 

espectador, não ficava artisticamente belo, diziam que era um tipo de teatro inviável.  

Porém, Moreno insistiu. Criou o “Jornal Vivo”, técnica da qual se buscava dramatizar 

as notícias ao invés de simplesmente informá-las. Funciona como um jogo teatral, 

era uma maneira de contar o que tinha acontecido durante dia, de forma teatral, sem 

ensaiar antes. A matéria era escolhida na hora pela plateia, e os atores encenavam. 

Atualmente essa técnica é muito utilizada em propostas sociodramáticas (que 

diferem das psicodramáticas pois é relacionada aos problemas de uma sociedade, 

não de uma pessoa ou um grupo pequeno especificamente).   

Moreno considerou o dia 1º de abril de 1921 a fundação do teatro da 

espontaneidade e da criação do psicodrama, pois foi quando fez sua primeira 

dramatização pública, no Komoedien Haus, um teatro dramático de Viena. Essa 

apresentação consistiu em Moreno sozinho no palco diante de uma platéia de mais 

de mil pessoas. Não havia elenco, no palco só havia uma cadeira imponente de 

veludo vermelho e uma coroa. O tema sugerido foi histórico, relacionado ao que 

aquele grupo estava vivendo naquele momento.  Segundo Moreno (2009, p. 49), “foi 

uma tentativa de curar e tratar o público de uma doença, uma síndrome  cultural 

patológico de que os participantes compartilhavam”.  

No período, pós-guerra, os moradores estavam indóceis, não havia governo 

estável, não havia imperador, não havia rei, então Moreno convidou espectador por 

espectador para sentar no lugar do rei e dizer o que deveria ser feito para que o país 

voltasse a ter ordem, enquanto quem assistia era que julgava. Ao se colocarem 

naquele lugar, nenhum passou na prova, “ninguém foi digno de ser rei e o mundo 

continuou sem líderes”, disse Moreno.  

 Foi através do Teatro da Espontaneidade que Moreno descobriu o Teatro 

Terapêutico, em 1923. Ele se deu conta do efeito terapêutico no caso Bárbara e 
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George, história contada pelo próprio Moreno (2009).  Ela era uma atriz do grupo de 

Teatro Espontâneo que geralmente fazia papéis doces e românticos e George era 

um jovem espectador que se apaixonou pela atriz. Os dois se casaram e sem muita 

demora, o jovem marido foi procurar Moreno para relatar que era impossível 

conviver com Bárbara, pois ela era exatamente o contrário dos papéis que fazia, 

completamente agressiva. 

Baseado nos relatos de George, Moreno propôs que sua atriz 

desempenhasse papéis diferentes dos que ela vinha desempenhando há tempos, 

como papéis mais hostis e vulgares, tal como uma prostituta que seria assassinada, 

por exemplo. Papéis os quais a Bárbara gostou de interpretar, segundo o próprio 

diretor dela. De acordo com os novos relatos do marido George, a mulher vinha se 

transformando pouco a pouco, quando ela ia ser agressiva com ele, lembrava dos 

papéis no teatro e ria de si mesma. Depois de analisar o resultado desse 

psicodrama, Moreno comunicou ao casal a história da sua cura. Então Moreno 

percebeu o poder terapêutico que sua técnica tinha. 

Pode-se dizer que todo Teatro Espontâneo é terapêutico, pois lida com a vida 

dos atores reais, porém, diferente do Psicodrama, o teatro espontâneo é uma 

modalidade do teatro, como sugere Aguiar (1998). Mas “nem sempre um teatro 

espontâneo será aplicado a situações em que cada participante procura para si 

mesmo, enquanto indivíduo, algum tipo de crescimento” (AGUIAR, 1998, p. 25). 

 

2.2.PSICODRAMA NO BRASIL 

 

O psicodrama chegou ao Brasil em 1930 por Helena Antipoff, em Belo 

Horizonte, utilizando apenas técnicas parciais psicodramáticas, o Psicodrama de 

fantoches com o intuito de “reeducar” as professoras através do teatro de bonecos. 

O francês Pierre Weil levou oficialmente o psicodrama para o Rio de Janeiro e 

depois para Minas Gerias, em 1950. 

Íris Soares de Azevedo coordenou um dos primeiros grupos psicodramáticos 

de São Paulo em 1966, posteriormente, em 1967, veio a contribuição de Rojas-
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Bermúdez, que dirigiu o V Congresso Latino-americano de Psicoterapia de Grupo, 

ocorrido na universidade Católica de São Paulo. 

Em 1975, o Brasil recebeu a contribuição do psicodramatista argentino 

Dalmiro Bustos, que havia passado pelo treinamento com o próprio Moreno em 

Beacon. Em 1976 foi fundada a FEBRAP (Federação Brasileira de Psicodrama), 

desde esse momento até hoje é responsável por todas as entidades brasileiras de 

psicodrama. Em 1978 foi realizado o I Congresso Brasileiro de Psicodrama. 

Daí em diante os primeiros congressos brasileiros foram realizados de dois 

em dois anos e era fechado apenas para psicodramatistas brasileiros. Perazzo 

(2010, p. 303) relata que “durante esse período havia muitos confrontos duros, tanto 

no plano pessoal como no das divergências teóricas e técnicas”. Disse também que 

quando esse tempo de tempestade passou os congressos brasileiros foram abertos 

para os estrangeiros e até para um público de universitários, isso só em 1986. 

Hoje o Brasil tem aproximadamente cinco mil psicodramatistas espalhados 
de norte a sul do país, distribuídos em quase cinqüenta instituições que dão 
formação de psicodrama. Até hoje foram realizados 16 congressos 
brasileiros e três internacionais, sem contar os incontáveis encontros, 
jornadas e outros eventos psicodramáticos. (PERAZZO, 2010, p. 304) 

 

O autor confirma ainda que após esses encontros houve uma contribuição 

muito grande dos brasileiros na teoria do psicodrama. 

Após um congresso Norte-Nordeste de psiquiatria realizado em Aracaju em 

1984, os psicodramatistas e professores Paulo S. Amado dos Santos e Romélia 

Santos (da Bahia) foram convidados para desenvolver, a partir desse evento, um 

curso de psicodrama.  Desde 1985 o Psicodrama vem sendo desenvolvido em 

Sergipe, mas apenas em 2001, foi fundada a PROFINT (Profissionais integrados 

LTDA.), dirigida até hoje pela Dra. e psicodramatista Cybele Ramalho (Ramalho, 

2008). 
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2.3. COMO SE DÁ O PSICODRAMA  

 

Para que o Psicodrama aconteça é importante que algumas etapas sejam 

seguidas. Além disso, deve ser dirigido por profissionais capacitados, já que se trata 

de uma técnica psicoterapeutica. 

Segundo Gonçalves (apud Monteiro, 1998, p. 17), o próprio Moreno, tido 

como o criador desta técnica, dizia que “os verdadeiros inventores das técnicas são 

os enfermos mentais de todos os tempos, e o psicodrama as descobriu, porém não 

as inventou”.  Moreno diz isso pois a técnica dele é construída através de elementos 

já existentes, que são jogos dramáticos criados por ele, mas que foi baseado em 

algum outro jogo que já existia, porém , descoberto por ele que podia trazer esse 

resultado de cura, como no caso Bárbara mencionado anteriormente.  

Ramalho (2011p. 37) diz que “o psicodrama é uma abordagem que se situa na 

interface entre a arte e ciência, mantendo os benefícios de ambas. Foi definido pelo 

seu criador como método que estuda as verdade existenciais através da ação”. 

Ramalho (2011, p.40) complementa ainda: “O psicodrama busca fazer o indivíduo 

alcançar uma existência autêntica, espontânea e criativa”.  

Alguns elementos são essenciais para que uma sessão de psicodrama 

aconteça: O Diretor (psicoterapeuta), o protagonista (paciente), os ego-auxiliares 

(pode ser um outro terapeuta ou um paciente num trabalho em grupo) e a plateia 

(que são os próprios pacientes ou participantes do grupo).  O papel do Diretor é 

fundamental, assim como o dos egos auxiliares. Ambos precisam ser treinados (ter 

formação na área) e ter uma sensibilidade bastante aflorada para que consiga 

conduzir o trabalho da melhor forma possível. Estes elementos traduzem uma 

articulação direta entre o processo terapêutico e a organização teatral tradicional. 

Existe o psicodrama bipessoal, entre duas pessoas, entre um grupo, e entre 

uma sociedade, o chamado sociodrama. No presente trabalho também é preciso 

mencionar o Psicodrama pedagógico.  

O Psicodrama terapêutico, denominado por Moreno, utiliza como ferramentas 

o Teatro espontâneo, Jornal Vivo, role-playing [jogo de papéis, por meio dele, as 

pessoas desempenham diversos personagens, com foco no seu desenvolvimento 
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espontâneo-criativo (KAVWAZOE e LEMOS, 2010, p.18)] treinamento da 

espontaneidade e etc. Um dos grandes objetivos do psicodrama é exatamente esse, 

o desenvolvimento da espontaneidade e da criatividade. 

A espontaneidade que um indivíduo pode reunir quando colocado em 
papéis e situações que lhe são totalmente estranhas – proporcionalmente 
ao montante de espontaneidade exibido por um grande número de outras 
pessoas quando defrontadas por situações que lhes são igualmente 
desconhecidas – determina seu quociente de espontaneidade [...] Nesta 
civilização de conservas, a espontaneidade é muito menos empregada e 
treinada do que, por exemplo, a inteligência e a memória. Enquanto função 
cerebral, o senso de espontaneidade exibe um desenvolvimento mais 
rudimentar do que qualquer outra função fundamental e importante do 
sistema nervoso central, o que talvez possa explicar a espetacular 
inferioridade dos homens frente a táticas de surpresa. (MORENO, 1984, 
p.54) 

 

Apesar de ser inerente ao ser humano, a espontaneidade é pouco 

desenvolvida, Moreno diz que pelo fato de as coisas já estarem prontas (a conserva 

cultural), a espontaneidade é menos trabalhada do que a inteligência e a memória, 

por exemplo.  Mas ele defende que a espontaneidade pode sim ser treinada, “pois 

esta é um grau embrionário do desenvolvimento, mas sua potencialidade de 

educação é ilimitada”. 	  

Romaña(1985, p.13), psicodramatista argentina radicada no Brasil, que em 

1963 começou a praticar o que ela denominava de Psicodrama Pedagógico define: 

“psicodrama é uma combinação equilibrada de trabalho em grupo, desenvolvido 

num clima de jogo e liberdade, que alcança sua maior expressão quando articulado 

no plano dramático ou teatral”. Porém, quando ela criou o termo Psicodrama 

Pedagógico disse que “a intenção não era apenas diferenciar a aplicação didática da 

dramatização em relação à terapêutica, mas sim reconhecer uma atividade básica 

relativa à filosofia e um fundamento de uma mesma técnica, através do pedagógico” 

(ROMAÑA, 1985 p.14). 

 

2.3.1. Etapas e técnicas básicas do Psicodrama 

 

 Antes de iniciar uma sessão de psicodrama, assim como no teatro, ou 

qualquer outra atividade, é necessário que seja feito um aquecimento, chamado 

nesse momento de aquecimento inespecífico, aquecimento no qual é definido de 
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forma cuidadosa quem será o protagonista da sessão. Tal aquecimento pode se dar 

de forma verbal ou em movimento. De acordo com Ramalho:   

o aquecimento verbal refere-se às primeiras verbalizações, que vai aos 
poucos concentrando a atenção dos conteúdos relatados emergentes que 
chamam mais atenção do grupo e o em movimento é justamente para evitar 
a tentação de ficar apenas no verbal, meio de comunicação que os 
terapeutas e membros do grupo melhor dominam e com o qual mais se 
defendem. Este aquecimento tem por objetivo resgatar o não revelado, a 
percepção do corpo, da respiração, enfim, do si mesmo (RAMALHO, 2011, 
p, 64) .   

 

Nesse processo são utilizados jogos teatrais, dinâmicas de grupo, para que se 

crie uma atmosfera propícia ao trabalho fazendo com que os participantes se sintam 

bem e confiantes para desenvolverem sua espontaneidade, comenta Diniz (1995) 

 Perazzo enfatiza que essa parte é muito relevante, pois para que as outras 

existam depende que essa seja executada de maneira eficaz, “para não perder de 

vista tanto o caminho percorrido, quanto o objetivo final pretendido” (PERAZZO, 

2010, p. 164). Ele indica que (2010, p. 174) “por definição o protagonista é um 

representante do grupo, que encarna, no seu percurso de herói, na trajetória do seu 

Drama privado”.  

Para Perazzo, um grupo não pode ser visto como protagonista, quando 

nenhum dos participantes se destacam no momento do aquecimento inespecífico, 

isso quer dizer que o procedimento será diferenciado e não haverá um protagonista. 

Após o aquecimento inespecífico, vem o aquecimento específico, que é voltado 

para o aquecimento do protagonista para a dramatização em si, diz Ramalho (2011, 

p.64). O aquecimento específico está diretamente ligado a dramatização, criação de 

personagens, de ambientes.  

A dramatização é a cena, o núcleo do psicodrama. Nesse momento são 

utilizadas as técnicas do Psicodrama. Das técnicas clássicas do Psicodrama, serão 

apresentadas aqui apenas: duplo, espelho, inversão de papéis e solilóquio, pois 

foram as técnicas utilizadas nos experimentos que serão relatados no próximo 

capítulo. 

Para Ramalho (2001, p. 65), “a técnica do duplo tem como objetivo entrar em 

contato com a emoção não verbalizada do paciente afim de ajuda-lo a expressá-la”.  

Kavazoe e Lemos complementam:  
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No duplo, o diretor ou o ego – auxiliar entra no lugar do aluno/paciente 
expressando sentimentos que este não consegue perceber. É preciso ter 
cuidado para não ser caricato, o professor/terapeuta tem que ter empatia, 
pois pode gerar o efeito inverso no participante. (KAVAZOE E LEMOS em 
PSICOTERAPIAS, 2010, P. 27),  

 

 

No espelho, “o terapeuta se coloca na postura física que o paciente assume em 

determinado momento da dramatização”(Ramalho, 2011, p. 66). Durante a 

encenação, o protagonista sai da cena e o terapeuta ou um ego auxiliar entra em 

seu lugar, e pode inclusive concretizar a cena. Gonçalves (1998, p.20) ressalta “que 

apesar das vantagens que possa haver em um indivíduo observar a si mesmo, a 

técnica exige muita preparação e cuidado para que o protagonista não se sinta 

caricaturado” . Se o paciente se sente ridicularizado, ele pode travar, e fazer com 

que a sessão não siga a diante e se perca todo o trabalho feito anteriormente. 

Para definir a técnica de inversão de papéis, pode ser utilizado um poema do 

próprio Moreno : 

 

“E quando estiveres próximo tomarei os teus olhos 

e os colocarei no lugar dos meus 

e tu tomarás os meus olhos 

E os colocará no lugar dos teus. 

Então te olharei com teus olhos  

e tu me olharás com os meus” (MORENO, 2009, p. 9) 

 

Segundo Gonçalves (1998, p. 21), na técnica de inversão de papéis “um toma 

o papel do outro expressando o modo pelo qual o vê”. Ou seja, ele se enxerga a 

partir do seu ponto de vista, e num segundo momento se coloca no lugar do outro, o 

que possibilita que ele venha a ter outra visão. Isso faz com que se compreenda e 

compreenda o que acontece a sua volta e porquê.  

Conforme Moreno , no solilóquio : 

o sujeito exprime os seus pensamentos e sentimentos secretos, mediante 
diálogos e ações à parte; essas reações latentes e privadas do protagonista 
diante do seu papel são feitas ao mesmo tempo, paralelamente, com a 
expressão de seus pensamentos e de suas ações patentes e manifestas 
(MORENO, 1975, p. 22). 
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Outra técnica que é muito utilizada é a maximização, que geralmente “é 

utilizada quando o paciente faz um gesto que não percebe. Então o terapeuta não 

apenas pontua como pede para que ele exagere” (KAWAZOE E LEMOS, 2010, p. 

33) . 

Para finalizar as sessões, utilizam-se os comentários que servem para que os 

participantes interajam, falem o que sentiram durante a ação, o que acharam do 

viram, para que reflitam e tenham capacidade de expor suas opiniões e de aceitar as 

críticas como não sendo algo pessoal, e sim, algo construtivo.  
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3. UTILIZAÇÃO DAS TÉCNICAS DO PSICODRAMA PARA CRIAÇÃO 
CÊNICA  

 

3.1. UTILIZANDO O PSICODRAMA NA CONSTRUÇÃO DE PERSONAGENS 

TEATRAIS  

 

A investigação aqui realizada propôs responder a seguinte questão: Em que 

medida as técnicas do Psicodrama podem auxiliar na preparação do ator para a 

criação de uma personagem?  

É importante ressaltar que para essa pesquisa, foi realizado um experimento,  

a oficina interdisciplinar Psicodrama e personagem Teatral realizada na Sociedade 

Semear, dirigida pela Psicodramatista Tatiana Torres e co-dirigida pelo também 

Psicodramatista Aldo Rezende, nos dias 21 e 23 de agosto de 2013, com indicação 

da pesquisadora para as questões ligadas à prática teatral. A oficina Psicodrama e o 

personagem teatral foi voltada para atores amadores variando entre 20 e 29 anos e 

de 1 a 6 anos de atividades artísticas. Essa experiência teve a participação direta da 

pesquisadora nas orientações ligadas à prática teatral.  

Especificamente, nos dois contatos de experimento que foram feitos tendo 

como tema principal o Psicodrama (o primeiro, o mini-curso sobre Psicodrama 

Pedagógico, resultado do primeiro estágio supervisionado na presente instituição 

realizado em 2011, que foi mencionado na introdução deste trabalho, e o segundo a 

oficina do Psicodrama e o Personagem Teatral, objeto dessa pesquisa) foram 

observadas as relações de desinibição e integração grupal aliados ao 

desenvolvimento da imaginação criadora, observação, percepção, espontaneidade, 

receptividade e expressividade, características do trabalho proposto na teoria de 

Moreno.   

 Para o levantamento de dados foi realizado o experimento prático com 

observação direta e questionário aplicado com os participantes para, segundo Neto 

(apud MINAYO, 1994), captar sensações que não podem ser sentidas através de 

perguntas, apenas através da vivência. 



22	  
	  

	  
	  

De acordo com Monteiro, Merengué & Britto (2006), o psicodrama é uma 

metodologia original de pesquisa qualitativa da subjetividade. O conhecimento vai 

ser fundamentado por meio da espontaneidade e criatividade.  

 Marra (2004), ressalta que o mesmo é visto por Moreno como método profundo 

de ação que trata de relações intergrupais e de ideologias coletivas. Ainda de acordo 

com Marra, este método tem uma proposta de investigação que articula a visão de 

pesquisa a uma ação educativa, o que gera um espaço de construção de novos 

significados na complementaridade da relação.  

 

3.2. PSICODRAMA E PERSONAGEM TEATRAL  

 

A oficina foi realizada na Sociedade Semear, Aracaju Sergipe nos dias 21 e 23 

de agosto de 2013, das 9 as 11 h. Com a presença de cinco atores e dois diretores 

Psicodramatistas. A função da autora do presente trabalho foi observar de forma 

direta o experimento, além de instruir os psicodramatistas sobre quaisquer 

informações referente a teoria teatral.  

A quantidade de participantes e a duração da oficina foi sugestão da Dra. 

Psicodramatista Cybele Ramalho (proprietária e diretora da PROFINT – Clínica de 

Profissionais integrados), assim como convidar Tatiana Torres (Pasicodramatista, 

coordenadora de estágio da Clínica da Universidade Tiradentes, membro do grupo 

de teatro Ato espontâneo) e Aldo Rezende (psicodramatista, ator, professor de 

psicodrama, diretor do grupo de teatro Ato Espontâneo), que fizeram sua 

especialização em Psicodrama nessa instituição, também foi sugestão da mesma.  

Os psicodramatistas, a partir do seu conhecimento da aplicação das técnicas, em 

discussão com os objetivos propostos pela pesquisadora, indicaram que a oficina, 

com a configuração realizada, permitiria o levantamento dos dados necessários à 

pesquisa.  

No primeiro dia a Psicodramatista convidada Tatiana Torres, seguiu as etapas 

do psicodrama clássico descritas no capítulo anterior: aquecimento inespecífico, 

aquecimento específico, duplo, inversão de papéis e compartilhamento, porém o 

objetivo das atividades era diferente. 
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Durante a etapa de compartilhamento Tatiana fez um breve processamento 

teórico sobre o que havia sido trabalhado naquela sessão. 

Fizemos um aquecimento inicial, depois a gente entrou em contato 
com esse personagem. Depois a escultura que é uma outra técnica. 
No caso do Psicodrama, a gente não trabalha com um personagem, 
a gente trabalha com a gente mesmo. A gente traz sentimento nosso 
naquele momento e transforma em imagem, que é a  escultura. Só 
que aqui a gente fez em relação à personagem que vocês 
escolheram. Depois fizemos a entrevista no papel da personagem, 
onde cada um foi entrevistado por todo grupo. E como a gente não 
teria tempo de trabalhar cada personagem, a gente fez uma 
negociação para que escolhêssemos um que estava dando mais 
vontade de conhecer naquele momento, para que pudesse 
mergulhar um pouco mais. A gente trabalhou com inversão de papel, 
a gente trabalhou com o duplo. No Psicodrama é um pouco diferente 
porque tenho que trabalhar com o duplo da própria pessoa. Tem que 
ter uma tele boa. Tele é sintonia. Quando ele falou raiva eu captei 
que era hora de ir em cima de Raul (o personagem escolhido – o 
protagonista da sessão). Que era a hora da gente criar o conflito. Eu 
saí do meu papel de diretora e fui para o papel de ego, pois além de 
Bárbara, precisaríamos de outro ego para fazer o duplo. E em algum 
momento o personagem podia ter se sentido enfraquecido e ter 
precisado de um outro ego (TATIANA).  

 

Como não teríamos tempo de trabalhar a criação total de uma peça, antes de 

iniciarmos o trabalho do primeiro dia, sugeri a Tatiana que na primeira fase, a do 

aquecimento inespecífico, ela pedisse para que cada ator pensasse num 

personagem que já tivesse trabalhado, ou que tivesse vontade de trabalhar. A regra 

era que o personagem fizesse parte de um texto dramático, que fosse um 

personagem conhecido, uma dramatis personae. 

A criação da personagem é um tema de grande relevância na teoria teatral, 

especialmente a partir dos estudos do russo Constantin Stanislavski. Stanislavski 

(1863-1938) dedicou sua vida à pesquisa de metodologias de criação cênica e 

inicialmente alcançou renome internacional com sua pesquisa ligada à construção 

de personagens para o drama clássico. No primeiro capítulo do seu livro A criação 

de um papel, Stanislavski diz que a etapa de preparação de um ator para um papel 

se dá em três grandes períodos. A primeira delas é estudá-lo e a segunda 

estabelecer a vida do papel, etapa que também interessa ao uso do psicodrama 

nesta pesquisa; na terceira, o ator deve dar forma ao papel. Pelo que pôde ser 

observado durante a oficina, a etapa de estudar, e/ou de estabelecer a vida do papel 
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se dá durante a aplicação das técnicas. No capítulo XV do seu livro A construção da 

Personagem, Stanislavski faz um levantamento de tudo que foi feito durante o curso 

de dois anos para que os atores estivessem preparados para enfim construir um 

personagem. A preparação do ator que é feita através da psicotécnica (imaginação, 

atenção, sentido da verdade...) e a técnica exterior, que se inicia pelo relaxamento 

dos músculos:  “Enquanto os músculos permanecerem presos, essa pessoa será 

incapaz de agir” (Sranislavski, 2003, p.361).  Neste sentido, o trabalho do 

psicodrama, como aquecimento para a construção da personagem se articula com 

essa primeira fase, permitindo o trabalho com aspectos como imaginação criadora, 

observação, percepção, espontaneidade, receptividade e expressividade. Embora 

outras relações possam ser estabelecidas entre o sistema stanislavskiano e o 

psicodrama, neste trabalho interessa apenas o entendimento do estudo da 

personagem a partir do texto dramático – o que também constituiu um dos focos do 

estudo de Stanislavski -  não sendo estudadas outras formas de criação de papéis 

ou cenas (como improvisações ou processos de criação coletiva).  Foram escolhidos 

para este estudo, as dramatis personae,  pessoas  fictícias do texto dramático, 

criadas por um autor em uma obra dramatúrgica textual. 

Foram realizadas as seguintes atividades: 

• Aquecimento inespecífico – conversando sobre a peça de uma forma 

geral, uma leitura da peça. Depois, o diretor pode conduzir os jogos para que cada 

ator escolha seu personagem, ou simplesmente defina quem vai ser o que. Escolhe 

o protagonista, que não quer dizer que seja o personagem principal da peça, mas o 

que esteja mais preparado para iniciar o exercício.  

• Aquecimento específico – após escolher o protagonista, aquecê-lo para 

começar a se sentir em cena. 

• Dramatização – escolher um ego-auxiliar (nesse caso os outros atores 

que estejam no mesmo processo de montagem) . Utilizar as técnicas do duplo, 

inversão de papéis, solilóquio, e qualquer outra que seja necessária.  

• Compartilhamento – falar sobre o que conseguiu se descobrir a mais 

sobre o personagem e como se sentiu durante cada papel assumido na sessão. 

O personagem escolhido para o trabalho foi Raul, de Perdoa-me por me traíres 

de Nelson Rodrigues.  
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Perdoa me por me traíres é uma peça dividida em três atos. No primeiro ato, 

uma amiga de Glorinha a leva na casa de Madame Luba, uma casa de prostituição 

onde meninas menores de idade de boa família ganham dinheiro fácil e bons 

empregos dos seus clientes. Glorinha reluta, mas acaba indo, mesmo tendo medo 

do tio, que só a ameaça se desobedecê-lo. Ao sair de lá a amiga diz que está 

grávida e precisa tirar o filho. A amiga morre. Na peça, Raul é o Tio de Glorinha que 

ele criou pois sua mãe se suicidou e depois disso seu pai enlouqueceu. Isso era o 

que Glorinha acreditava, no segundo ato Raul conta que na verdade ele matou sua 

mãe pois a amava e ela apesar de trair o marido (irmão dele) com todos os homens, 

menos com ele, se sente rejeitado. No terceiro ato o ódio de Glorinha só aumenta 

pelo seu tio, pois percebe que é objeto de desejo e que ele quer fazer o mesmo que 

fez com sua mãe. Glorinha entra no jogo de seu tio insano e faz com que ele 

acredite que ela vai morrer como sua mãe morreu, mas apenas Raul bebe o veneno 

e morre.  

Cada ensaio se daria  com o outro personagem, ou com o mesmo, até que 

cada participante tivesse uma energia, um corpo, uma imagem de seu personagem 

que seria representado posteriormente. Uma vez que ter um prévio conhecimento do 

personagem, mesmo que superficial, é importante, pois dá instrumento para que o 

restante possa vir a ser conduzido pelo processo na utilização das técnicas 

psicodramáticas, o texto foi distribuído e cada um dos cinco atores escolheu seu 

personagem. 

A escolha das personagens só foi revelada ao  final da oficina, no momento do 

compartilhamento onde o ator que viveu o protagonista da sessão revelou como se 

sentiu. O personagem Raul escolhido pelo ator André, foi utilizado como objeto para 

o trabalho depois do aquecimento inespecífico, quando o ator falou um pouco sobre 

o seu personagem. Neste momento, os outros participantes tiveram mais interesse 

em desvendar mais naquele momento, justamente por se apresentar um 

personagem complexo e obscuro.  

Após escolhido, André foi convidado a sentar em uma cadeira de frente a outra 

atriz, que fazia nesse momento papel de ego-auxiliar. As pessoas não são 

escolhidas, são motivadas a fazerem seus papeis durante a sessão, ora como 

protagonista, ora como ego auxiliar, ora apenas como plateia.   
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Sobre como havia sentido durante a aplicação da técnica mencionada, a atriz 

Bárbara Távora diz: “Eu me senti uma facilitadora da descoberta do ser do 

personagem dele. Senti que realmente eu contribuí para essa descoberta”. 

Questionada por um dos colegas se havia sentido raiva do personagem Raul 

em algum momento, ela disse que não, que sentia muito mais vontade de tentar 

compreendê-lo sem julgamento.  Na minha opinião, esse é o papel do ator, não 

julgar o personagem, e sim compreendê-lo para que não exista travas e faça com 

que isso interfira de forma negativa o seu trabalho.  Para Stanislavski (1999, p. 22), 

“qualquer tipo de preconceito constitui um dos obstáculos mais perigosos para a 

recepção de impressões novas e puras. Os preconceitos bloqueiam a alma, como a 

rolha no gargalo da garrafa”. 

Sobre a inversão de papéis, a atriz, durante a etapa de compartilhamento, diz 

“como não era eu que respondia por Raul, era o André, então quando eu estava no 

lugar dele eu tentava mostrar o personagem de uma maneira que fizesse ele dizer 

tudo que lhe fosse perguntado” (BÁRBARA) . 

André, o ator que fez o papel protagonista da sessão relata sua experiência:  

Eu já fiz esse personagem. Na primeira vez que eu peguei, eu estava 
mais preocupado em decorar o texto, e não sentir suas razões. 
Enquanto eu estava fazendo da primeira vez eu só conseguia sentir 
nojo, porque ele tinha praticado várias coisas contra sua esposa e 
sua sobrinha. E hoje eu consegui ver várias coisas, tanto com a 
mulher, quanto com a sobrinha principalmente quando eu vi ela 
fazendo. Quando eu saia do lugar do Raul e ela entrava e repetia os 
gestos para que eu enxergasse enquanto André, eu tinha vontade de 
(faz um gesto com a mão no sentido de esganá-la)... Mas quando eu 
voltava e via que Raul sabia se defender, aí eu me sentia mais 
poderoso. O personagem começava a ficar grande. Eu não tinha 
visto dessa forma (ANDRÉ). 

 

Depois de questionados sobre quais momentos foram mais importantes para 

cada participante, André, o aluno que fez o protagonista no primeiro dia de oficina 

disse que o momento mais gratificante foi quando o seu personagem alcançou o 

ponto culminante do seu ego, durante o processo do duplo”(André). E ao falar sobre 

possível importância da técnica, ele enfatiza ainda “que além de ajudar a construir 

as personagens, ajuda a interação do grupo, que pode ser usada durante as cenas, 

na construção do espetáculo”. 
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No segundo dia da oficina Tatiana reforçou ainda mais o time trazendo o 

também Psicodramatista Aldo Rezende para co-dirigir a oficina com a mesma. Aldo 

Rezende além de Psicodramatista também é ator, multiplicador do Teatro do 

Oprimido de Boal e diretor do grupo Ato espontâneo. Já nesse processo percebi 

muito mais ferramentas do Teatro de Boal, um tipo de teatro espontâneo, que 

funciona também, e fortalece a questão da interação grupal. 

Nesse dia o processo já se deu de um modo diferenciado. O psicodramatista 

Aldo relata o que foi utilizado:  

Técnica mista. Usei um pouco de ioga no começo, umas referências 
do tupi guarani(...) Mas o que balizou o processo teatral foram as 
técnicas de Teatro do Oprimido de Boal e as técnicas de Moreno , 
fazendo uma mistura dessas duas técnicas. Usando o teatro de Boal 
para poder preparar os personagens e usando as técnicas de 
Moreno depois para explorar esses personagens e pra trazer uma 
coisa que é comum às duas práticas, o método stanislavskiano. O 
método da memória emotiva e construir os seus personagens 
através de suas experiências(...) O que a gente fez hoje foi isso. 
Resgate de memórias emotivas inconscientes, sinestésicas, de 
consciência corporal, sem alguém ficar mandando – Faça isso, faça 
aquilo, sem a ideia da representação. (ALDO) 

 

 Embora tenha entrado uma nova variável, O Teatro do Oprimido (técnica de 

teatro e terapia de Augusto Boal), isso não acarreta em um possível problema para o 

desenrolar da pesquisa, pois apesar de Boal, em toda sua obra fazer um esforço de 

diferenciar Teatro do Oprimido do psicodrama e sempre afirmar não ter experiência 

com o Psicodrama, mesmo tendo participado de um grupo em São Paulo, por mais 

que Boal se negasse, é possível perceber na obras dos dois “fontes  de inspiração 

muito parecidas, dentre elas, aspectos do teatro da espontaneidade e o 

conhecimento que ambos tiveram das ideias, pesquisas e experiências do diretor 

russo Constantin Stanislavski” (Oliveira e Araújo 2012, p. 346).    

Segundo Oliveira e Araújo (2012, p. 352) “tanto Moreno quanto Boal possuíam 

alguns pressupostos parecidos, como o desejo de que a platéia interagisse com os 

atores, a procura pela espontaneidade e a liberação dos conflitos pessoais e 

sociais”, e foi nesse contexto que fora aplicado.  

Para Aldo, o que ficou de mais interessante nessa experiência foi a ideia de 

não quebrar o estado, de ter conseguido sair do aquecimento inespecífico para o 

específico de forma fluida, o que facilitou um pouco onde todos chegaram. Outra 
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coisa que chamou a sua atenção positivamente foi que nessa sessão todos 

trabalharam coletivamente, como em uma comunidade, cada um com um 

personagem diferente, com uma história diferente, mas com histórias que se 

cruzam. 

Durante esse trabalho, no momento da utilização da técnica de maximização 

pôde ser observado por diversas vezes o uso do solilóquio para que os atores, 

quando protagonistas no exercício, acessassem a emoção do personagem neles 

mesmos. Lembrando que solilóquio é quando a pessoa “pensa em voz alta, como se 

estivesse falando sozinha, consigo mesma” (Moreno apud Kavazoe e Lemos, 28). 

Como já pôde ser visto neste presente trabalho, o Psicodrama e o teatro 

espontâneo tem como similaridade trabalhar diante das figuras dos próprios 

pacientes/atores, o objeto é a pessoa presente, ou uma das pessoas presente. Já a 

proposta foi que através dessas técnicas, os atores pudessem ser ajudados na 

construção de personagens definidas, o texto existe, o personagem já foi criado, 

porém a espontaneidade e a criatividade seria utilizada no processo de construção 

dos mesmos.  

O que mais foi enfatizado foi a questão do relacionamento interpessoal. Nos 

dois encontros o que eles acharam de mais completo e de mais importante além da 

total relevância para inserir no seu repertório de técnicas na criação de suas 

personagens, foi a questão da ajuda mútua, de quanto a presença e participação do 

outro colabora para que isso aconteça de forma mais eficaz. Sobre o assunto, 

Leandro, um dos atores, diz “que esse tipo trabalho favorece a criação das 

personagens num trabalho em grupo, que por sua vez trabalhará de um método 

exemplar”.  

Ao serem questionados se aconselhariam o psicodrama como metodologia a 

ser ensinada aos professores de teatro, todos responderam que sim, “pois 

transformaria a arte sergipana”, disse Bárbara.  
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4. CONSIDERAÇÕES FINAIS  
 

A investigação aqui realizada propôs responder a seguinte questão: Em que 

medida as técnicas do Psicodrama podem auxiliar na preparação do ator para a 

criação de um papel?  

Realizado em duas etapas, a pesquisa teve como objetivo principal observar e 

mostrar a relação entre as técnicas psicodramáticas e a criação de personagens. A 

duração e configuração da oficina foram definidos por sugestão dos 

psicodramatistas – a partir de um conhecimento técnico – em função dos objetivos 

propostos pela pesquisadora. Embora tenham sido levantados dados significativos, 

após a análise dos dados, chegou-se à conclusão de que um tempo maior poderia 

assegurar um maior aprofundamento dos participantes nas atividades e, por 

conseguinte, de outras informações acerca da relação entre o psicodrama e a 

construção de personagens. 

Ainda assim, concluiu-se que a partir da observação direta nas oficinas e 

análise dos questionários, dos vídeos e do cruzamento com a teoria estudada foi 

possível observar que as técnicas do psicodrama aplicadas de modo consciente  - 

neste caso, conduzidas por psicodramatistas - tiveram uma contribuição significativa 

nesse aquecimento inicial para o desenvolvimento dos personagens, como os 

próprios participantes puderam relatar através das respostas dos questionários e 

dos vídeos feitos durante as sessões. 

A sugestão para que se use o psicodrama como agente facilitador, não quer 

dizer que se exclua outras técnicas, essa proposta é para ser acrescentada às 

técnicas já conhecidas, uma não invalida a eficácia da outra.  

O fato de enfatizar a construção de uma personagem teatral é porque o 

psicodrama trabalha com o ator como protagonista, para uma criação de cena 

espontânea, e aqui o que se propõe é que através dessa criação espontânea se 

construa artisticamente um personagem, a cena construída na sessão, não é o fim, 

não é o objetivo da mesma, o objetivo é o que vai sendo construído aos poucos 

sobre o personagem a ser estudado, que não é a pessoa do ator. 

É importante observar a extrema relevância da fase do aquecimento numa 

sessão de jogos psicodramáticos, pois  
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para que a mesma tenha sucesso os iniciadores físicos, químicos, 
intelectivos, sensoriais, mentais e emocionais que são despertados 
através de diversas técnicas, mas principalmente vai depender do 
“feeling” do diretor ou coordenador do grupo para sintonizar com o 
movimento espontâneo-criativo deste, sem manipulá-lo ou induzi-lo. 
(Ramalho, 2010). 

 

Durante o processo foi importante observar que a flexibilidade do 

psicodramatista é fundamental, e para isso é necessário experiência. As fórmulas 

não estão prontas, como disse Ramalho (2010) “Trabalhamos essencialmente com a 

nossa intuição, a espontaneidade criatividade  e a nossa compreensão da etapa que 

o grupo atravessa(...)  todas as vezes que aplica uma técnica ela é uma experiência 

nova, recriada”. 

Futuramente, através da proposta de utilização do psicodrama um 

aprofundamento poderá ser realizado com a proposta. Embora a oficina tenha 

durado quatro horas, dividida em duas horas por dia, e obviamente não tenhamos 

tido como resultado uma montagem de um espetáculo com personagens 

construídos através das técnicas aqui estudadas, foi testada a possibilidade dos 

efeitos que as mesmas foram capazes de trazer nesse processo das técnicas do 

psicodrama como aquecimento psico-físico para a abordagem de personagens na 

criação cênica. 
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ANEXOS 

 

Figura 01: Aquecimento inespecífico. Fonte: Arquivo pessoal. 
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Figura 02: Inversão de papéis. Fonte: Arquivo pessoal. 

 

Figura 03: Teatro do Oprimido. Fonte: Arquivo Pessoal. 
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Figura 04: Dramatização. Fonte: Arquivo pessoal. 

 

 

Figura 05: Confraternização. Fonte: Arquivo pessoal. 

	  


