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RESUMO 
 

A presente revisão bibliográfica teve como objetivo explorar o psicodrama, método de trabalho de grupos que 
possui como principal recurso o teatro do improviso. O psicodrama teve como idealizador o psiquiatra Jacob 
Levi Moreno, que deu início aos seus estudos no século XX, e ainda hoje o psicodrama é estudado enquanto 
abordagem psicoterapêutica e como método de trabalho de grupos em contexto sócio-educacional.  
 
PALAVRAS-CHAVE: Metodologia; Psicologia; Psicoterapia. 
 

1. INTRODUÇÃO 
 

A palavra psicoterapia, em sua etimologia, deriva da palavra Psykê e Therapeuein 
que significam, na devida ordem, mente e curar. Desde o século XIX é uma forma de 
tratamento, a priori, restrita aos psiquiatras, mas que a partir do século XX começou a ser 
utilizada por profissionais da saúde mental como os psicólogos (CORDIOLI,2009).  

A psicoterapia pode ser conceituada como uma ferramenta terapêutica, apoiada em 
conceitos teóricos e técnicos, utilizadas por um profissional instruído que utilizam técnicas 
psicológicas para amparar pacientes ou clientes a sanarem suas questões emocionais, 
cognitivas e comportamentais (STRUPP apud CORDIOLI, 2009). 

As terapias em contexto de grupo iniciaram em 1905 em Boston nos Estados Unidos, 
o médico Joseph Henry Pratt reunia grupos com seus pacientes tuberculosos, para dar 
informações a respeito da doença, estratégias de cura e prognósticos. Ocasionalmente 
pacientes que eram melhoraram participavam dos encontros e casos mais severos eram 
atendidos individualmente por enfermeiras (BORIS, 2014). 

O psicodrama é uma abordagem psicoterapêutica de grupo proveniente da 
Psiquiatria e da Psicologia Social. Ela busca a verdade do sujeito através de métodos de 
ação psicodramáticos. Esse método foi criado pelo médico psiquiatra J.L.Moreno. Ele 
percebeu como o teatro do improviso auxiliou na organização das emoções de seus 
pacientes, e a partir desse fato, construiu um esqueleto filosófico-científico e teórico-
metodológico que foi denominado como Ciência Socionômica ou Socionomia. Essa ciência 
se desdobrou em três ramos: Sociatria, Sociometria e Sociodinâmica. O psicodrama é o 
método mais conhecido, por isso levou a fama da ciência toda. 

 

2. MATERIAIS E MÉTODOS 
 
Este artigo é consequência de uma pesquisa de iniciação científica. Para que ela 

fosse realizada, realizou-se uma revisão bibliográfica acerca do tema apoiado em livros, 
revistas especializadas e base de dados online. Depois da coleta do conteúdo bibliográfico, 
eles foram lidos, selecionados, organizados e analisados. 

A revisão de literatura seguiu a metodologia seguida por Treinta et. al.(2014) que 
retoma a “aplicação de metodologia que apoia a seleção e a priorização de um conjunto de 
dados bibliográficos que representem o estado da arte do assunto pesquisado”. O 
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desenvolvimento compreendeu a construção de uma base de dados preliminar bruta, a 
etapa seguinte compreendeu a filtragem dos materiais que corresponderam aos objetivos 
do projeto de pesquisa e encerrou com a priorização dos dados que eram compatíveis à 
problemática atual. 

Para complementar o estudo, foi executado um procedimento de observação 
participante de um Projeto de Ensino denominado “Introdução ao Psicodrama. O projeto 
tivera como foco estudantes de graduação em uma Instituição de Ensino Superior 
localizada no noroeste do Paraná durante o ano de 2018. A observação de tal projeto 
realizou-se em bloco de anotações apoiado nas ações realizadas e das impressões 
pessoais das pesquisadoras ao longo do processo.     

  
3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 
3.1 História de Moreno 

 
Entende-se que para uma compreensão efetiva sobre o Psicodrama devem ser 

apontados alguns pontos sobre a vida de seu autor Jacob Levi Moreno. Moreno nasceu na 
Romênia em 1889, um ano antes de Freud publicar sua obra “Interpretação dos sonhos”, 
que aponta o nascimento da psicanálise (Gonçalves, Wolf, Almeida, 1988).  

Moreno na sua infância gostava de brincar de ser “Deus” (MARINEAU,1992). Isso já 
apontou uma primeira relação com o teatro do improviso. Uma das primeiras ações de 
Moreno referente à relações interpessoais fora no período acadêmico em que ele e alguns 
amigos se organizaram e criaram um culto denominado “Religião do Encontro” que mais 
adiante se tornou “ A Casa do Encontro” uma casa que ajudava refugiados e imigrantes 
com documentos e papelada para que se estabelecessem legalmente e arrumarem 
empregos. Utilizavam o espaço também para rodas de discussões, brincavam e cantavam 
(MARINEAU, 1992, p.41). 

 
3.2 História do Psicodrama 
 
Os estudos práticos do psicodrama e das psicoterapias de grupo se iniciaram em 

Viena, aproximadamente em 1910. Moreno estudava crianças que brincavam de 
representar nos parques. Também fazia debates com prostitutas em Spittelberg (bairro em 
Viena/Áustria), e observava a atividade em um campo de refugiados em Mittendorf (cidade 
da Áustria).   

O ponta pé inicial da psicoterapia de grupo, formal e cientificamente, se deu no ano 
de 1931, estudada por Moreno, que seu deu simultaneamente ao nascimento do termo 
“psicoterapia de grupo”. O termo se espalhou ao redor do mundo e até hoje é utilizado para 
dar foco à psicoterapia de grupo e não outras maneiras de análise, porém, já tenha sido 
utilizada para generalizar todas as técnicas relativas à tratamentos de grupos (MORENO, 
1959). A psicoterapia de grupo surgiu como oposição aos tipos de análise individualizantes 
como a Psicanálise de Freud.  

Através do “Teatro da Improvisação”, Moreno percebeu os benefícios terapêuticos 
da dramatização. O seu primeiro caso foi o de Barbara e George (MORENO, 1985, p. 53). 
Barbara era uma atriz que representava papéis angelicais, por isso George teria se 
apaixonado por ela, quando se casaram, ele percebera que ela, fora dos palcos, tinha a 
personalidade oposta aos das personagens que interpretava (GONÇALVES, WOLFF, 
ALMEIDA,1988). A partir disso Moreno sugeriu que ela passasse a interpretar papéis mais 
vulgares e agressivos. George percebeu que desde quando ela passou a representar essas 
personagens, Bárbara havia mudado de comportamento, muitas vezes quando ela teria um 
comportamento agressivo se lembrava da personagem que interpretava e ria das situações 
vividas (MORENO, 1985). 
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3.3 Teorias que embasaram o Psicodrama 
 

A Socionomia fo a ciência criada por Moreno para estudar as leis que regem o 
comportamento social e grupal. Dentro desta teoria existem três ramos: Sociodinâmica, 
Sociometria e Sociatria. A Sociodinâmica estuda a dinâmica dos relacionamentos 
interpessoais e o método que é usado é o role-playin (Gonçalves, Wolf, Almeida, 1988). A 
Sociometria tem a função de mensurar as relações interpessoais e a técnica utilizada é o 
Teste Sociométrico (MORENO, 1954). Por último, a Sociatria é “um método de terapia 
social” (BLATNER, BLATNER 1996, pg. 68). As técnicas utilizadas como intervenções 
terapêuticas são: terapias de grupo, sociodrama e psicodrama. E através dessas técnicas 
poderia ser encontrada a cura dos problemas sociais (Gonçalves, Wolf, Almeida, 1988). 
 

3.4 Efetividade do método na atualidade 
 

Para averiguar a efetividade de tal método foram selecionados dois artigos com 
situações que foram aplicadas o psicodrama na área da saúde. O primeiro artigo 
selecionado fora artigos “Humanização na assistência obstétrica: o psicodrama como 
instrumento nos processos de aprendizagem” (Azevêdo, 2017). Neste primeiro caso o 
psicodrama foi aplicado em um contexto em que profissionais da saúde na área obstétrica 
em hospital para conscientizar sobre a humanização dos partos e redução de danos. Para 
a aplicar o psicodrama neste contexto foi concebido um projeto em duas partes, a primeira 
tinha o objetivo de apresentar novas atualizações sobre a fisiologia e a fisiopatologia 
durante a gravidez e a segunda os profissionais iriam representar espontaneamente uma 
vivência psicodramática de um parto, em que interpretariam os papéis de mãe, recém-
nascido e corpo da mãe. Quando os profissionais participaram da experiência 
psicodramática refletiram sobre os seus respectivos tratamentos em relação à mãe e ao 
bebê, conseguiram se sentir empatia pelos participantes reais do nascimento. 

 O outro artigo selecionado denomina-se “Do cenário de dor ao encontro consigo: 
abordagem psicodramática no bloco cirúrgico oncológico” (SIQUEIRA, MARTINS, 
CAMPOS, 2017). Nesse experimento, o estagiário deu apoio à pacientes oncológicos e 
seus familiares através do psicodrama em um hospital. Os temas eram escolhidos pelos 
próprios grupos, mas geralmente eram relacionados ao câncer. Alguns relatos do artigo 
mostraram que o psicodrama auxiliou na elaboração de uma resolução para os seus 
problemas.  
 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

O trabalho presente apresentou aspectos históricos, filosóficos-metodológicos e a 
efetividade do método Psicodramático. Pode-se, também, notar que é efetivo o Psicodrama 
enquanto abordagem terapêutica principalmente no contexto da saúde hospitalar. 
Constata-se que a escrita atingiu seus objetivos e que é um material informativo para o 
meio acadêmico conhecer novas formas de intervenções, que diferenciam-se das habituais. 
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