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ENCONTRO PESSOAL (EU-TU) 

 Martin Buber e J.L.Moreno  Daimon, Viena (1918-1920) 

 Perspectiva dialógica 



MATRIZ DE IDENTIDADE 

 

 Fase do duplo 

subjectividade 

 Fase do espelho 

objectividade 

 Fase da inversão de papéis 

 intersubjectividade 

J. Fonseca, Psicodrama da Loucura 



ÁREAS CORPO - MENTE - AMBIENTE 

corpo 

ambiente 

mente 

Papel ingeridor Papel defecador 

3 meses 

8 meses 

2 anos 
Papel urinador 



ANÁLISE OBJECTIVA (EU-ISSO) 

 Olhar relacional (mundo interpessoal) e olhar científico 
(mundo dos objectos) 

Matriz de identidade Postura epistemológica 

Fase do Duplo 

 

 

Solipsismo 

Fase do Espelho 

 

 

Positivismo 

Fase da Inversão de Papéis 

 

 

Construtivismo 





PAPÉIS PSICOSSOMÁTICOS (J. L. MORENO)  

Papéis 
psicossomáticos 

Papéis sociais 

Papéis 
psicodramáticos 



ESQUEMA DE PAPÉIS (ROJAS BERMUDEZ) 

 



OBJECTO INTERMEDÁRIO (J. ROJAS BERMUDEZ) 

 Existência real 

 Inócuo 

 Identificado 

Maleável 

 Transmissor 

 Assimilável 

 Adaptável 

 Instrumentável 



NÚCLEO DO EU 

 

 

 Papel objecto 
 Área corpo 

 Área ambiente físico 

corpo mente 

ambiente pessoa 

ambiente 

físico 

papel ingeridor papel defecador 

papel respirador 

papel dormidor 

papel urinador 



PAPEL OBJECTO (A. C. SOEIRO) 

 0-3 meses 

 Ingeridor 

 Deitada  

 Olhar, contacto , formas pouco definidas 

 Sorriso (Spitz) 

 3-8 meses 

 Defecador  

 Sentada 

 Rói, suga, morde  

 Angústia do estranho (Spitz) 

 8 meses-2 anos 

 Urinador 

 De pé 

 Obstáculo, movimento , gravidade) 

 Dormidor 

 Colo 

 Ausência, descontinuidade, peluche 

 Respirador 

 Choro, distância 



OBJECTO INTRAINTERMEDIÁRIO (?) 

 Teoria emergentista do eu (Rojas Bermudez) 

Função auxiliar 

Função mediadora 

Função criadora 

 O Eu precede o papel vs. o papel precede o Eu 
(Moreno) 

 “O indivíduo expressa-se não através do objecto ou com ele, mas no objecto: o 

objecto é modelado em função dos conteúdos que surgem no protagonista” 

                                 J. Rojas-Bermudez, Teoria y técnicas psicodramáticas, Paidós, 1997 

 Projecção ou tele? 



COMPULSÃO 

 Papel objecto muito desenvolvido 

 Investimento na área ambiente físico 

 Percepção aguda do mundo dos objectos 

 Valorização da verificação, da certeza, da 

arrumação, da limpeza, da comunicação digital 

 Reinversão do papel 



CONVERSÃO 

 Papel objecto pouco desenvolvido 

 Investimento na área corpo 

 Percepção aguda do sentimento 

 Valorização da sensação, da expressão 

emocional, da forma, da comunicação 

analógica 

 Inversão do papel 

 

 



PSICOSE 

 Expansão do limite do Si-Mesmo 

 Caos interno e relacional 

 Pouca diferenciação de papéis 

 Autismo – o outro como ameaça 

 Pessoas tóxicas e objectos amigáveis 



FANTOCHE 

 Psicodrama com psicóticos 



TABULEIRO 

 Psicodrama com crianças 



MÁSCARA 

 Psicodrama com psicóticos 



PANOS 

 Terapia de casal e patologia psicossomática 



FILME 

 Cinedrama – unidades de acção 



CÂMARA 

 Psicodrama com anorécticas e bulímicas 



CONVITE A UM ENCONTRO (MORENO, 1915) 

      Mais importante do que a ciência é o seu resultado, 
Uma resposta provoca uma centena de perguntas. 

 
Mais importante do que a poesia é o seu resultado, 
Um poema invoca uma centena de actos heróicos. 

 
Mais importante do que o reconhecimento é o seu resultado, 
O resultado é dor e culpa. 

 
Mais importante do que a procriação é a criança. 

 
Mais importante do que a evolução da criação é a evolução do criador. 

 
Em lugar de passos imperativos, o imperador. 

 
Em lugar de passos criativos, o criador. 

 



CONVITE A UM ENCONTRO (MORENO, 1915) 

      Um encontro de dois: olhos nos olhos, face a face. 
 

E quando estiveres perto, arrancar-te-ei os olhos 
e colocá-los-ei no lugar dos meus; 

 
E arrancarei meus olhos 
para colocá-los no lugar dos teus; 

 
Então ver-te-ei com os teus olhos 
E tu ver-me-às com os meus. 

 
Assim, até a coisa comum serve o silêncio 
E nosso encontro permanece a meta sem cadeias: 

 
O Iugar indeterminado, num tempo indeterminado, 
A palavra indeterminada para o Homem indeterminado 


