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INTRODUÇÃO

Um dos  primeiros  aspectos  que  se  nota  na  leitura  da  história  de  Moreno,  da  história  da
construção da teoria psicodramática, e das propostas de Moreno para a utilização dos meios de
comunicação,  é  justamente  a  familiaridade  com  que  ele  incorporava  tanto  os  meios  de
comunicação que existiam, quanto as inovações tecnológicas que surgiam, em termos teóricos e
práticos.

Aliás, Moreno demonstrava lucidez, antevisão e compreensão do que os avanços tecnológicos
representavam e viriam a representar  no desenvolvimento do  homem, e já há tanto tempo
escrevia:  “É  razoável  supor  que,  se  o  princípio  da  espontaneidade  ficasse  à  margem  dos
poderosos  avanços  tecnológicos  do  nosso  tempo,  continuaria  sendo  apenas  uma  expressão
subjetivista de um pequeno grupo de intelectuais de pendores românticos e não mais poderia

atingir e educar o grande público”
1
.

A preocupação com o social, com a higiene dos meios de comunicação, e com a saúde mental
pública é uma constante em toda a obra moreniana. Seu trabalho começa com a faixa etária
mais indefesa - as crianças -, continua com os excluídos - prostitutas e refugiados de guerra -,
e se abre para todo o grande público.

O CONTRASTE ENTRE A ESPONTANEIDADE E A CONSERVA CULTURAL

Em 1931
2  

Moreno chamava a atenção para os novos domínios do Psicodrama: os domínios da
pantomima, do ritmo, dança e música, e o domínio do (aparentemente) absurdo. Ele estendeu o
domínio do Psicodrama para a cinematografia com a produção de filmes terapêuticos, definidos

como realizações cinematográficas cujo objetivo era o tratamento de públicos
3

.

A preocupação básica de Moreno residia no contraste entre dois conceitos fundamentais  em
sua teoria:  a espontaneidade e a conserva cultural.  Para se promover seres  espontâneos e
criativos  era  (e  é)  imperioso  libertá-los das  conservas culturais:  o  livro,  revistas,  jornais,
teatro, rádio, etc.



Com o advento da televisão, e em seus primeiros anos de vida, quando toda a sua produção era
ao vivo, Moreno acreditava (como acreditou no rádio) que “a televisão era um meio em que a

ação interpessoal do momento era o desiderato final”
4

.

Mas, ele mesmo já previa a condição de repetível, que haviam alcançado o filme e o rádio, que os
tranformava em repetidores de conservas culturais, para a qual se dirigia a televisão.

Independentemente de suas previsões pessimistas Moreno  elaborou,  com sua equipe,  idéias
sobre:  procedimento  operacional  de uma emissora  de  TV;  procedimento  operacional  de  um
desempenho espontâneo; sugestões para adaptar os métodos de espontaneidade à TV; direções

e propósitos da pesquisa em televisão
5

. 

Para Moreno 
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, o teste decisivo sobre se uma obra dramática é ou não uma obra terapêutica
depende de se apurar se é ou não capaz de produzir a catarse em tipos especiais de públicos, ou
se é ou não capaz de suscitar um aquecimento preparatório de cada membro do público para
uma melhor compreensão de si mesmo ou uma melhor integração na cultura em que participa.

Ele criou, inclusive, a figura do Psicodramaturgo, afirmando que poderia “prestar bons serviços
à junta consultiva das agências produtoras de filmes, especialmente as que estão empenhadas

na realização de filmes para crianças e adolescentes”
7

. 

Em 1923 Moreno
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 escrevia que “o adestramento da espontaneidade será o principal objeto de
estudo na escola do futuro”. A expressão adestramento para Moreno significava treinamento
em busca do estado espontâneo,  quando  não  tinha a  conotação  de  domesticação,  mas ao
contrário implicava em tornar-se mestre em algo, hábil, ágil, perito.

Ele   reconhecia  que  havia  muita  confusão  na  compreensão  desta  afirmação,  pois  “desde
Rousseau a espontaneidade tem sido entendida como algo exclusivamente instintivo, que tem de
ser deixado intacto e adormecido, sem interferência alguma das técnicas racionais...Durante
todo o século XIX, vemos que os líderes da Escola Romântica,.. consideram a espontaneidade
nas artes com um respeito místico, como uma herança que é conferida a alguns e negada a

outros”
9

.

Moreno rompeu com estas crenças e propôs “O aprender a ser espontâneo”, pressupondo um
organismo  com potencial  para  existir  em  estado  flexível,  e  isso  graças  ao  surgimento  da
consciência do momento criador.  O passado ficou num segundo plano,  tendo importância na
medida em que surgisse como material importante para o indivíduo.

Segundo ele,  “o  perfeito  ator  do  nosso teatro  convencional,  e  a pessoa perfeita  da nossa
moralidade  convencional  são  os  protótipos  pelos  quais  foram  modelados  os  nossos  ideais
educacionais e os paradigmas segundo os quais se instruem os nossos filhos. Portanto, não é
acidental que, se quisermos fazer juz ao trabalho de espontaneidade, tenhamos de retroceder



às primeiras  fases da infância e cuidar  de que  as velhas técnicas educacionais,  que levam
automaticamente ao instruído mas não inspirado aluno de hoje, sejam substituídas por técnicas

de espontaneidade”
10

.

A Revolução Criadora, proposta por Moreno, se resume à “recuperação da espontaneidade e da
criatividade,  através  do  rompimento  com padrões  de  comportamentos  estereotipados,  com
valores e formas de participação na vida social que acarretam a automatização do ser humano

(conservas culturais)”
11

.

Espontaneidade, então, “é a capacidade de agir de modo ‘adequado’ diante de situações novas,
criando  uma  resposta  inédita  ou  renovadora  ou,  ainda,  transformadora  de  situações
preestabelecidas.  Há que se compreender o espírito dos escritos de Moreno:  sua proposta
primordial  é  a da  adequação  e  do  ajustamento do  homem a si  mesmo.  Nesse sentido,  ser
espontâneo significa estar presente às situações configuradas pelas relações afetivas e sociais,

procurando transformar seus aspectos insatisfatórios”
12

. 

Deve-se  distinguir  entre  espontaneidade  e  criatividade.  A  espontaneidade  serve  como
elemento  catalisador  para  a  criatividade,  ou  seja,  ela  permite  que a  criatividade se
manifeste e atualize. 

Para Fonseca
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 a criatividade é a alma de toda a existência orgânica... A conserva cultural seria
um impulso do homem em relação à imortalidade. A criação espontânea, por suprema que seja,
deixa  de  sê-lo,  quando  conservada,  como  na  obra  acabada.  É  mais  valioso  o  momento  da
criação,... do que a obra conservada, armazenada, mitificada. 

Definindo precisamente, temos que “conservas culturais são objetos materiais (incluindo-se
obras de arte), comportamentos, usos e costumes, que se mantém idênticos em uma dada

cultura”
14

.

“As conservas culturais serviram para dois fins: eram prestimosas em situações ameaçadoras e
asseguravam a  continuidade  de  uma herança  cultural.  Mas  quanto  mais  se  desenvolviam as
conservas  culturais,  mais  raramente  as  pessoas  sentiam  a  necessidade  da  inspiração
momentânea...Essa  situação  exigiu,  como  que  em  seu  auxílio,  o  diametralmente  oposto  à
conserva cultural: a categoria de momento...O problema consistia em substituir um sistema
de valores desgastado e obsoleto, a conserva cultural, por um novo sistema de valores mais

consentâneo com as circunstâncias de nossa época: o complexo espontaneidade-criatividade”
15

.

CONSERVA CULTURAL E INDÚSTRIA CULTURAL

É Theodor W. Adorno  quem diz que “Tudo indica que o termo indústria cultural foi empregado
pela primeira vez no livro Dialektik der Aufklärung, que Horkheimer e eu publicamos em 1947,
em Amsterdã...Em todos os seus ramos (das artes) fazem-se, mais ou menos segundo um plano,



produtos  adaptados  ao  consumo  das  massas  e  que  em  grande  medida  determinam  esse
consumo...A  indústria  cultural  é  a  integração  deliberada,  a  partir  do  alto,  de  seus
consumidores...O efeito de conjunto da indústria cultural é o de uma antidesmistificação, ...,
nela, a  desmistificação, a saber a dominação técnica progressiva, se transforma em engodo das
massas, isto é,  em meios de tolher a sua consciência.  Ela impede a formação de indivíduos

autônomos, independentes, capazes de julgar e de decidir conscientemente” 
16

.

Segundo Teixeira Coelho
17

, “a indústria cultural, os meios de comunicação de massa e a cultura
de massa surgem como funções do fenômeno da industrialização. É esta, através das alterações
que produz no modo  de produção e na forma do  trabalho  humano,  que determina um tipo
particular de indústria (a cultural) e de cultura (a de massa), implantando numa e noutra os
mesmos princípios em vigor na produção econômica em geral: o uso crescente da máquina e a
submissão do ritmo humano de trabalho ao ritmo da máquina; a exploração do trabalhador; a
divisão do trabalho. Estes são alguns dos traços marcantes da sociedade capitalista liberal,
onde é nítida a oposição de classes e em cujo interior começa a surgir a cultura de massa. Dois
desses  traços  merecem uma atenção  especial:  a  reificação  (ou  transformação  em coisa:  a
coisificação) e a alienação”.

Moreno afirmava
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 já em 1923, que a maior, mais longa, mais difícil e mais singular das guerras
empreendidas pelo homem durante sua trajetória faz soar seu chamado. Não tem precedente
nem paralelo na história do universo...É uma guerra do homem contra fantasmas, os fantasmas a
que, não sem razão, se chamou os maiores construtores de conforto e civilização. São eles a
máquina, a conserva cultural, o robô...O problema de refazer o próprio homem e não só o seu
meio  ambiente tornar-se-á  cada  vez  mais  o  problema fundamental,  quanto  mais  as  forças
técnicas avançarem com êxito  na realização  da máquina,  da  conserva cultural  e  do robô...a
situação final do homem e a sua sobrevivência podem ser nitidamente visualizadas, pelo menos
de um modo teórico.

O momento é a abertura pela qual o homem passará em seu caminho. Para Moreno essa guerra
contra os fantasmas exige ação. É a Revolução Criadora, e um dos métodos mais promissores,
voltados a resolver a inquietação social e mental de que padecem as massas humanas, e que
possibilitará a catarse, é o método psicodramático.

Fonseca lembra
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 que o Psicodrama é diálogo vivo e a teoria moreniana é basicamente dialógica.
No cenário psicodramático tudo é atual. O passado é presente. O futuro também o é. O cenário
psicodramático é sempre a perspectiva de um mundo novo, de um momento novo não vivido na
vida do passado. Não importa somente a revelação da vivência passada, importa mais o presente.
A vivência do momento atual  é um convite a uma comunicação humana transformadora;  é a
tentativa de desintelectualizar o ser humano para um contato mais verdadeiro, mais emocional,
mais pessoal  -  o  encontro.  Moreno faz a apologia de uma comunicação perfeita através da
inversão de papéis (EU-TU; TU-EU), na busca de um Encontro.  

Temos assistido a algumas iniciativas dos “donos”  da indústria cultural,  especificamente da
televisão comercial,  na busca da  interatividade.  Este é o viés comercial da atual Teoria da



Recepção em Comunicação. Aliás, profundamente mal compreendido, pois mesmo essa pretensa
interatividade continua sendo um reflexo do foco no emissor de informações. É o emissor quem
escolhe as possíveis opções que serão oferecidas ao receptor.

Confirma-se,  cada  vez  mais,  em  nossos  pretensos  Meios  de  Comunicação,  a  Difusão  de
Informações, e não o Processo de Comunicação.
O POTENCIAL PSICODRAMÁTICO DOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO - QUE JÁ VEM
SENDO EXPLORADO POR PSICODRAMATISTAS

Para a teoria  psicodramática todo o papel tem duas faces,  uma pessoal  e uma coletiva.  Os
papéis  psicodramáticos  representam  idéias  e  experiências  individuais.  Os  papéis

sociodramáticos representam idéias e experiências coletivas
20

. 

Moreno ressalta, entretanto, que essas duas formas de desempenhar papéis nunca podem ser
verdadeiramente separadas. No caso de um psicodrama sobre o papel de mãe e de esposa, os
espectadores são afetados, ao mesmo tempo, por dois fenômenos: a relação mãe-filho, como um
problema pessoal (da mãe ou do filho), e a relação mãe-filho como um padrão ideal de conduta.
O psicodrama, então, é um método de ação profunda, que lida com as relações interpessoais e
as ideologias particulares. O sociodrama é um método de ação produnda que trata das relações

intergrupais e das ideologias coletivas
21

.

O sociodrama baseia-se no pressuposto tácito de que o grupo formado pelo público já está
organizado pelos papéis sociais  e culturais de que,  em certo grau,  todos os portadores da

cultura compartilham
22

.

Segundo Moreno, cada cultura impõe um certo leque de papéis aos seus membros. Mesmo que
certas culturas se inter-relacionem, por existirem no mesmo espaço físico,  podem surgir (e
surgem)  conflitos  oriundos  das  diferentes  imagens  mentais  dos  inúmeros  papéis  de  cada
cultura. Pode ocorrer também (como ocorre),  que uma dada cultura não tem ao todo imagens
(ou se as têm são muito distorcidas) de certos papéis representativos de outra cultura. Este
dilema poderia ser superado pela inversão da interpretação de papéis, na medida em que todos

os papéis existentes na cultura A também existem na cultura B e vice-versa
23

. 

Quanto ao caso, por exemplo, de um mesmo papel ter um valor exatamente oposto em duas
culturas,  o  que  contribui  para  a  ocorrência  de  tensões que  não  poderão  ser  aliviadas  por
instrumentos como a observação e a análise, tornam-se necessários, na visão de Moreno, os
métodos de ação profunda. No caso do sociodrama é possível tanto “explorar como tratar”,
simultaneamente, os conflitos que surgiram entre duas ordens culturais distintas e, ao mesmo
tempo, pela mesma ação, empreender a mudança de atitude dos membros de uma cultura a
respeito dos membros da outra. Com a utilização do rádio e da TV (e hoje, seguramente, ele
acrescentaria a utilização da INTERNET e outros recursos tecnológicos disponíveis) é possível
alcançar inúmeros grupos locais em que os conflitos e as tensões interculturais estão latentes

ou nas fases iniciais da guerra aberta 
24

.



O Jornal Vivo (ou jornal dramatizado), técnica criada por Moreno no início dos anos 20, não é
somente teatral, mas, acima de tudo, sociodramática. “Mesmo que um jornal impresso traga
reportagens,...,  a descrição dos acontecimentos é feita em  palavras.  Mas num jornal  vivo o
evento tinha que ser dramatizado de acordo com as características culturais da localidade. Os
papéis  e  o  contexto  tinham  que  ser  retratados  para  adquirir  significado,  nos  gestos,
movimentos e todas as formas de interação características de um particular contexto cultural”
25

.

Moreno procurava sempre deixar clara a diferença entre seus métodos e o teatro, e lembrava
que “o teatro era apenas uma das muitas formas que a idéia de drama podia adotar, assim como

a igreja era uma das muitas formas que a idéia universal de religião podia assumir”
26

.

A relação tranquila,  íntima e criativa de Moreno com os Meios de Comunicação  começou a
existir praticamente ao mesmo tempo em que ele começou o seu trabalho, e tanto as sessões
psicodramáticas  quanto  as  sociodramáticas  eram  rotineiramente  registradas  (e  depois
repetidas) através de estenogramas, fotografias, filmes, gravações, etc. Ele argumentava que
embora  desta maneira  (com os  registros),  retornava  à  conserva,  isso,  agora,  ocorria  numa

função subordinada, secundária da função da espontaneidade e da criatividade 
27

.

Há que se distinguir, pelo menos, entre quatro possibilidades de relacionamento da teoria e
métodos psicodramáticos  com os recursos  comunicacionais  e com os meios de comunicação
social, que já vêm acontecendo na prática de vários psicodramatistas.

A  primeira  possibilidade  consiste  em  utilizar  os  recursos  comunicacionais  como  auxílio  na
prática  psicodramática  -  por  exemplo,  as  gravações  em  áudio  e  vídeo  de  sessões
psicodramáticas e sociodramáticas.

A segunda possibilidade consiste em utilizar os meios como mediação entre os protagonistas de
sessões de psicodrama, os grupos em diversas situações, em educação, em treinamento, e temas
ou fatos de difícil abordagem, lembrando também do seu uso como objeto intermediário.

A terceira  possibilidade consiste em focá-los como temas a serem estudados,  através das
leituras  psico-sociodramáticas  teóricas  e  práticas.  Não  podemos  nos  esquecer  que  a
Comunicação é um problema e, como ocorre com outros fenômenos comuns a todas as pessoas,
elas têm dificuldade de encará-la como um problema e fogem do seu estudo.

A quarta possibilidade consiste em se combinar as três possibilidades arroladas acima.

O POTENCIAL PSICODRAMÁTICO DOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO - UM POSSÍVEL
NOVO CAMINHO

Esse possível novo caminho já foi apontado por Moreno e seus colaboradores em vários artigos.
O  que  pode  ser  novo  é  o  resgate  que  procuro  fazer,  lembrando  e  apontando  idéias
desenvolvidas por Moreno e esquecidas. Irei me ater só à Televisão, até por questão de espaço,
mas principalmente por estarmos vivendo uma abertura inédita em termos de TVs por cabo.



Se  nos  debruçarmos  sobre  as  várias  linhas  da  Teoria  da  Recepção  que  procuram,
primordialmente,  desvendar  o  sujeito  atrás  do  receptor,  perceberemos  que  as  idéias  de
Moreno já iam muito além disso, há muito tempo. Mas, os teóricos da comunicação ficam no
plano da observação passiva (com raras exceções), enquanto Moreno sempre procurou partir
para a ação visando a transformação.

Mesmo programas como “O Observatório da Imprensa” e “Roda Viva”  transmitidos pelas TVs
educativas sofrem com as duas ditaduras impostas pela televisão da era pós-videoteipe,  ou
seja, quando a TV passou a ser repetível e produtora e difusora de conservas televisivas. 

A primeira  ditadura  é  a  do  tempo.  Retomando  os  dois  programas  que  citei  acima,  são
frustrantes, pois impedem o aprofundamento em temas de real importância; os convidados a se
manifestar  mal  conseguem  articular  suas  idéias  e  as  coisas  ficam  soltas.  São  muitos  os
convidados para pouco tempo de programa, o que implica num clima de ansiedade, e impede a
real participação do público que até pode enviar questões, mas tem que se contentar com uma
resposta sem ter o direito de rebatê-la, caso o deseje. É uma interação capenga !

A segunda ditadura é a da perfeição imposta pelas conservas culturais. Em artigo publicado
em 1942, na revista Sociometry, volume V, transcrito no livro Psicodrama (Cultrix), Moreno e
seus  assistentes  afirmam que  “o  mais  difícil   problema  que  se  apresenta  a  respeito   da
adaptação  dos  métodos  de  espontaneidade  aos  recursos  da  televisão  é  o  que  consiste  no
ajustamento  e  educação  do  público  para  a  apresentação  do  material  espontâneo”.  Eles
reafirmam, também, “o fato de que a humanidade acostumou-se cada vez mais, ao longo das
eras, a considerar a conserva cultural, com suas implicações de perfeição, um sine qua
non de todo o esforço e empreendimento humanos”.  Em momento nenhum eles pretendem
subentender que a conserva cultural seja uma qualidade indesejável na cultura civilizada. Por
outro lado, “através da sua persistente concentração no artigo acabado, o homem negligenciou
sistematicamente uma outra propriedade vital da sua existência, o elemento da criatividade
espontânea  per se.  O fato de um público  poder exibir uma apreciação entusiástica de uma
atuação  espontânea  é  algo  que  já  ficou,  para  ele,  repetidamente  demonstrado  no  teatro
psicodramático e fora dele. Uma vez informados os espectadores sobre o que devem esperar,
eles  podem  ser  persuadidos  a  reajustar  seus  padrões  de  apreciação,  em  obediência  aos
princípios artísticos de uma produção de espontaneidade”. 

Eles afirmavam que os experimentos de espontaneidade cuidadosamente organizados deveriam
mostrar às entidades que controlavam a disseminação de notícias, os programas de diversão,
etc, que a televisão podia funcionar, de fato, sem o emprego de conservas, e prepararam uma
série  de  estudos  mostrando  a  aplicabilidade  dos  métodos  de  espontaneidade  ao  veículo
tecnológico  da  televisão:  Procedimento  Operacional  de  uma  Emissão  de  TV,  Procedimento
Operacional  de  um  Desempenho  Espontâneo,  Sugestão  para  adaptar  os  Métodos  de
Espontaneidade à Televisão, Direções e Propósitos da Pesquisa em Televisão. 

Eles  sugerem  que  “o  público  da  televisão  pode  ser  educado  de  acordo  com  as  linhas  de
espontaneidade, mediante os seguintes métodos (que ainda hoje não são colocados em prática, e
são um exemplo do que denominamos de velho-novo potencial psicodramático da televisão) :



1.  As  estações  emissoras  podem  enviar  pesquisas  de  opinião  aos  membros  do  público,
convidando-os a apresentar críticas e sugestões a respeito de vários programas (mas que nada
tem a ver com as pesquisas quantitativas e qualitativas, tão disseminadas, que visam a venda de
produtos comerciais);
2.  Podem ser televisionadas conferências, a certos intervalos, explicando os vários aspectos do
trabalho de espontaneidade e os princípios básicos que lhe são subjacentes;
3.   Os  membros  do  público  televisivo  podem  ser  convidados  a  participar  ativamente  em
produções espontâneas selecionadas.”

E eles continuam, à guisa de conclusão: “É aconselhável organizar sessões psicodramáticas a
serem transmitidas ao mundo desde uma estação de televisão. As suas três características
principais - o público, o diretor com sua equipe de ego-auxiliares, e a ação dramática no palco -
devem ser mantidas.

 “A audiência, como elemento de sondagem da opinião pública, deve consistir num pequeno grupo
de indivíduos que representam os papéis dominantes na comunidade em geral, e informantes dos
conflitos  sociais  correntes.  Como  essa  audiência  padronizada  e  adestrada  (no  sentido
psicodramático  a  que  nos  referimos)  representa  a  audiência  nacional  que  vê  e  ouve  os
programas, o problema terapêutico deveria promanar, se possível, do público e passar deste
para o palco.

 “O diretor do público ou um dos seus audio-egos, deveria apresentar-se como o porta-voz ou
querelante. Tal como numa sessão psicodramática, depois de cada cena ter sido representada
no palco, deveria intercalar-se um debate com a audiência.
 “De tempos em tempos, um audio-ego subirá ao palco, representando uma ou outra parte do
público em sua entrevista com o diretor. É de grande valor terapêutico que o processo total de
interação entre o público e o palco seja televisionado. Verificou-se que a função terapêutica do
público é inestimável no psicodrama e, portanto, não deve ser descurada a sua visualização na
televisão.

 “O cidadão, em sua casa,  deve sentir que está participando fisicamente numa sessão; deve
sentir que o seu próprio representante, um audio-ego, está atuando por ele na tela, no palco,
como no auditório do público. Assim, não só se produz a ilusão de uma participação pessoal mais
íntima na sessão psicodramática mas também uma forma de catarse do público semelhante à
experiência do público em sessões ao vivo.”

É  interessante  também  observar  que,  embora  tenham  vislumbrado  a  globalização  da
comunicação, eles previam a “localização”, a que os teóricos da Comunicação estão denominando
de “glocalização”- via de escape de cada comunidade frente à imposição e pasteurização da
globalização. Por exemplo: uma novela brasileira é transmitida no Japão. Durante o processo de
dublagem  ocorre  a  “glocalização”,  ou  seja,  os  tradutores  adaptarão  expressões  e  outras
características para a realidade japonesa.

Como veremos, a seguir, na sugestão expressa por eles, podemos constatar a consciência que
eles tinham (em 1942) da globalização da comunicação.



“É aconselhável organizar jornais vivos e dramatizados que sejam transmitidos ao mundo
através das emissoras de televisão.  Isto é mais do que o usual  noticiário  fotográfico  de
eventos;  é  um instrumento  por  meio  do  qual  o  gênio  vivo  e  criativo  pode,  neste  planeta,
comunicar-se direta e instantaneamente com os seus semelhantes.”

Com  certeza  Moreno  hoje  estaria  propondo  novos  procedimentos  para  as  novíssimas
possibilidades  de  comunicação,  pois  como  ele  mesmo  reconhecia  (em  1942)  “numa  era
tecnológica como a nossa, o destino e o futuro do princípio da espontaneidade, como
padrão principal da cultura e da existência, podiam depender do êxito que se obtivesse
para vinculá-lo aos inventos tecnológicos...para atingir e educar o grande público”.

Há todo um universo de pesquisa, inovações e experimentação aberto. Vale a pena ler ou reler
os textos de Moreno que falam de teatro,  rádio e  cinema, e ousar espontânea e criativamente.
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