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RESUMO 

  

O Psicodrama foi criado pelo Médico Psiquiatra Jacob Levy Moreno em Viena. Sua 
principal finalidade era encontrar uma terapia que possibilitasse a resolução de 
conflitos internos. Diferente da Psicanálise não deveria limitar-se ao ambiente de um 
consultório, mas ir ao encontro do paciente em seu ambiente natural, utilizando 
apenas um local improvisado, uma situação relatada pelo paciente e a dramatização. 
O Psicodrama utiliza-se de técnicas como a “Técnica do Espelho”, o “Solilóquio” e a 
“Inversão de Papeis”, prezando sempre pelo desenvolvimento da criatividade e 
espontaneidade. Com o tempo, seguidores de Moreno, foram adaptando a técnica 
para diferentes situações, e assim foram surgindo outras formas de aplicação, agora 
não apenas com finalidade terapêutica, mas pedagógica também. Com esses 
autores foram criadas técnicas como “Jogos Dramáticos” e “Contos Dramáticos”, que 
possibilitam reflexão sobre um determinado assunto para então seguir com a 
dramatização. 
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INTRODUÇÃO  

 

O presente trabalho, elaborado a partir de pesquisa bibliográfica, tem como 

finalidade apresentar o método terapêutico denominado Psicodrama, o qual foi 

criado pelo médico psiquiatra Jacob Levy Moreno e tem como finalidade trabalhar 

conflitos pessoais, bem como relacionamentos sociais conflituosos a partir da 

dramatização. No entanto, é preciso ressaltar que se diferencia do teatro tradicional 

pelo fato de o Psicodrama prezar pelo desenvolvimento da criatividade e a 

espontaneidade do indivíduo. 

O Psicodrama não se utiliza de falas prontas, porém o participante deve 

fidelidade ao tema, ou seja, na ação ele representa alguém e não brinca de ser 

alguém, como acontece nas brincadeiras de faz-de-conta. As dramatizações podem 

acontecer em qualquer lugar improvisado, com o menor número de objetos possível, 

permitindo que o indivíduo explore a sua criatividade.  

Com o passar do tempo, adeptos desta técnica, como as terapeutas 

argentinas Maria Alícia Romanã e Alícia Fernández, foram criando ramificações e 

novas formas de aplicação em diferentes lugares e com outras finalidades além da 

terapêutica, algumas das quais são brevemente apresentadas neste texto.  

 

1 O PSICODRAMA: DO TERAPÊUTICO AO PEDAGÓGICO 

 

O Psicodrama surgiu em Viena criado pelo médico e psiquiatra Jacob Levy 

Moreno, que tinha como objetivo a criação de um método terapêutico que se 

diferenciasse da psicanálise e pudesse resolver conflitos através da 

espontaneidade. 

Para Moreno (1984), o Psicodrama pode ser definido como a ciência que 

explora a verdade através da dramatização espontânea, lembrando muito uma forma 

de expressão dramática denominada Commedia dell’Arte, ainda que a finalidade 

desta era o entretenimento e não a terapêutica. As dramatizações propostas por 

Moreno aconteciam a partir de temas propostos por um sujeito ou por um grupo, os 

quais eram representadas em forma teatral. 



 

 
 

 
 

Ao longo de sua vida, Moreno foi desenvolvendo experiências acerca do 

assunto, tendo a primeira apresentação pública acontecido no dia 1º de abril de 

1922, Dia Mundial das Mentiras, num teatro dramático de Viena, o Komödien Haus. 

Segundo relata o próprio Moreno (1984), nesse dia apresentou-se sozinho, 

perante uma plateia lotada e tinha como proposta fazer um “Teatro Público” ou o 

“Teatro do Improviso” para serem discutidas dramaticamente as questões políticas e 

sociais vividas na Áustria do pós-guerra, como os constantes conflitos de rua, a 

ausência de lideranças políticas, de proposta de reconstrução do país, entre outros 

dramas sociais intensamente vividos pela população austríaca. 

  O resultado, segundo afirma, foi um enorme fracasso, pois quando o 

espetáculo terminou ninguém havia subido ao palco e nada do que pretendera fazer 

fora atingido, além do que, como registrou mais tarde Moreno, “a imprensa vienense, 

na manhã seguinte, mostrou-se muito perturbada com o incidente. Perdi muitos 

amigos mas registrei, calmamente: „Ninguém é profeta em sua própria terra‟, e 

continuei com minhas sessões perante assistências de países europeus e nos 

Estados Unidos”. (MORENO, 1984, p. 50).   

No entanto, ao dar continuidade às improvisações espontâneas, agora com 

um grupo de atores profissionais, Moreno começa, então, a descobrir os efeitos 

terapêuticos que a improvisação de situações da vida cotidiana produzia em seus 

participantes, ficando explícito, conforme conta o próprio autor, os efeitos no caso 

Bárbara, uma atriz participante do grupo que nas cenas espontâneas sempre 

representava papel de moça educada, meiga e compreensível. Porém, em casa, em 

sua vida familiar mostrava-se o mais perturbado dos seres. (MORENO, 1984). 

Passando a conhecer a realidade conflituosa a respeito da vida privada de 

Bárbara e sem que ela soubesse desse fato, Moreno propôs que ela mudasse o seu 

papel nas representações e mais tarde que ela e o marido passassem a representar 

em cena situações cotidianas, fato este que oportunizou mudança notável de 

comportamento da atriz com seu cônjuge, identificando-se através da cena pela qual 

representava. 

Entretanto, conforme aponta Lima (2000), o trabalho de Moreno com o Teatro 

da Espontaneidade encontrou muita resistência por parte do público e da imprensa 

vienense que, ao se deparar com as cenas bem trabalhadas, onde afloravam a 

verdadeira espontaneidade, criticavam afirmando que tudo havia sido realizado com 



 

 
 

 
 

ensaios. Quando, entretanto, o desempenho dos atores não era bom e as cenas 

ficavam mal trabalhadas, a suspeita recaia sobre o real papel terapêutico da 

espontaneidade, afirmando que não funcionava. 

Assim, como já havia constatado anteriormente, seu trabalho não era 

valorizado pela sociedade vienense e, sem esperanças de mudar essa realidade, 

Moreno decide emigrar, em 1925, para os Estados Unidos, estabelecendo-se em 

Beacon, no Estado de Nova York, onde suas ideias ganharam credibilidade e 

respeito, estimulando Moreno a sistematizar seus conhecimentos. (LIMA, 2000; 

MORENO, 1984). 

Em 1936, Moreno montou o primeiro Teatro de Psicodrama nos Estados 

Unidos, o qual funcionou até 1982 e deu origem ao centro de formação de 

profissionais em Psicodrama Terapêutico, além da realização de sessões semanais 

de Psicodrama Público.  

Em 1954, Moreno realizou a primeira demonstração pública do Psicodrama, 

fora dos Estados Unidos, durante o I Congresso Internacional de Psicoterapia de 

Grupo, ocorrido na França, seguindo com demonstração na Rússia, em 1960, 

mesmo ano de lançamento do seu livro Psicoterapia de Grupo e Psicodrama. (LIMA, 

2000). 

Quanto à chegada do Psicodrama no Brasil não há unanimidade entre os 

autores sendo que alguns autores a situam na escola que se formou em Belo 

Horizonte, com os trabalhos de Pierre Weil e outros autores pesquisados, acusam o 

surgimento do Psicodrama em São Paulo, com influências dos psicodramatistas 

argentinos, como Rojas-Bermúdez.  

Em 1971, aconteceu em São Paulo um Congresso Internacional de 

Psicodrama, organizado pelos psicodramatistas paulistas e para o qual Moreno se 

recusou a comparecer. Esse evento, conforme afirma Lima (2000), acabou se 

configurando como um divisor de águas no desenvolvimento do Psicodrama no 

Brasil, pelas duas vertentes que se formaram e que rivalizaram entre si durante 

muitos anos, ou seja, de um lado os defensores da vertente de Pierre Weil e do 

outro os psicodramatistas seguidores de Rojas-Bermúdez. 

Lima (2000) descreve que, após surgirem vários centros de formação de 

Psicodrama no Brasil, consolidou-se a proposta da criação da Federação Brasileira 

de Psicodrama (FEBRAP), com a função de integrar diversos centros e regulamentar 



 

 
 

 
 

currículos de formação para obtenção do título de pós-graduação em Psicodrama, 

bem como, para a organização de congressos nacionais a cada dois anos e para a 

criação das normas para divulgação de trabalhos de pesquisa e produções da área. 

Foi em 1978 que aconteceu o primeiro Congresso Brasileiro de Psicodrama, na 

cidade de Serra Negra, em São Paulo. 

 

1.1 O Psicodrama Pedagógico: uma Proposta Educacional 

 

A entrada do Psicodrama no mundo escolar brasileiro é atribuída aos 

trabalhos de Maria Alicia Romaña, estudiosa argentina, aluna de Moreno a qual 

desenvolveu as primeiras experiências com o Psicodrama Pedagógico quando, em 

1962, em Buenos Aires, assistiu, como paciente, a uma sessão de psicoterapia 

psicodramática.  

É preciso considerar que a forma pedagógica não deve ter seus objetivos 

confundidos com a forma terapêutica, uma vez que o Psicodrama Pedagógico 

propõe uma aprendizagem diferente da tradicional, pois propicia a vivência e 

envolve o pensar, sentir e agir. 

De acordo com Romaña (1987), foi em São Paulo que se estabeleceram os 

primeiros grupos de professores que passaram a experimentar e aplicar em 

instituições escolares a metodologia psicodramática. Ainda, para a autora, é 

importante que o professor trabalhe com o conhecimento gerador, pois a 

metodologia psicodramática tende a trabalhar de dentro para fora, isto é, partindo 

daquilo que os alunos trazem com eles podendo, desta forma, ser trabalhada e 

combinada com outras metodologias, deixando claro, ainda, que conhecimentos 

desse tipo podem ser trabalhados dramaticamente, independentemente da matéria a 

que corresponde.  

A eficácia da metodologia psicodramática se dá pelo fato de que o aluno, 

partindo daquilo que conhece, deseja ou espera, tem a possibilidade de criar, de ser 

espontâneo, de fantasiar sobre o tema, o que para Arantes, Dias e Nunes (2007, 

p.89-90) é uma questão fundamental no processo de aprendizagem, pois:  

 
A educação hoje tem deixado de lado o aspecto místico e mágico da vida. 
Prefere focar o objeto, o real. Esquece que o intelecto precisa sonhar, viajar 
pelo inexistente, pelo duvidoso, se desprender da realidade. Tem se tornado 



 

 
 

 
 

necessária uma Educação que utilize a magia, que faça os alunos voarem 
em seus pensamentos e saibam trabalhar com o lado real e místico da vida 
concomitantemente, para enfrentar a concorrência das telas de cinema, 
televisores e computadores.  

 
Por sua vez, outra pesquisadora do tema, a psicoterapeuta Alícia Fernández, 

também desenvolveu pesquisas na educação aplicando o Psicodrama adaptado 

para situações de alunos com dificuldades de aprendizagem em escolas da 

Argentina.  

Para Fernández (2001), a utilização do corpo durante a representação é um 

grande aliado para crianças que apresentam dificuldade de organização de ideias, 

visto que na medida em que as cenas vão acontecendo é necessária uma sequência 

para que o drama vá criando significado.  

Em sua maioria, as crianças que apresentam dificuldade de aprendizagem, 

costumam expressar-se de forma limitada. Diante disso, o psicodrama favorece a 

exposição daquilo que a linguagem não dá conta de expressar, pois “a maioria das 

crianças e jovens que sofrem problemas de aprendizagem possuem linguagem 

verbal empobrecida; a atividade lúdica, e em particular o Psicodrama, ao incluir o 

corpo afetado pela significação, possibilita o desentrave da narração”. 

(FERNÁNDEZ, 2001, p.87). 

No entanto, é possível encontrar educadores que resistam à aplicação de 

atividades lúdicas e diferenciadas dentro da sala de aula, pois estes, em sua 

maioria, consideram que a aprendizagem é fruto da seriedade, impedindo desta 

forma que os alunos aprendam com o mesmo prazer que sentem ao jogar e brincar. 

(ARANTES; DIAS e NUNES, 2007).  

Para Bermúdez (1977, p. 50), “a tendência, habitual é substituir cada vez mais 

a Espontaneidade por respostas fixas e reguladas, que não permitem reações novas 

e inesperadas”, e segue, no entanto, advertindo que “restringida sua capacidade 

criativa, o indivíduo transforma-se em uma simples engrenagem social, sem 

possibilidades de participar plenamente no destino histórico da sociedade”. 

Desta forma, é importante frisar que a espontaneidade está a serviço da 

inteligência, produzindo-se desta forma mais e com menos esforço, pois o indivíduo 

criativo produz mais e melhor.  

Como apontam Arantes, Dias e Nunes (2007), a aplicação do Psicodrama na 

educação visa o desenvolvimento de um ser humano completo, corpo, alma e 



 

 
 

 
 

espírito, contribuindo para a formação da sua personalidade, visto que o 

envolvimento com o corpo possibilita melhor desenvolvimento da memória de longa 

duração, onde as ações e gestos contribuem para tal.   

Ainda, os referidos autores afirmam que “devemos aprender a nos 

compreender para nos relacionarmos conosco e com os outros. [...]. É necessário 

que sejamos espontâneos e aprendamos a administrar nossos sentimentos ao invés 

de reprimi-los”. (ARANTES; DIAS; NUNES, 2007, p.71). 

Dentre as principais técnicas e métodos de aplicação do Psicodrama, 

algumas podem mostrar-se com maior aplicabilidade na educação, as quais são 

brevemente apresentadas a seguir. 

 

1.2 Principais Técnicas 

  

Segundo D‟Andréa (1974), podemos afirmar que o Psicodrama possui um 

número variado de técnicas de aplicação, as quais tentem a aumentar, 

progressivamente, devido à necessidade de se exigirem novas técnicas para novas 

situações. Dentre as mais citadas destacamos: 

Espelho – Na técnica do espelho, o paciente fica sentado entre os 

espectadores e um ego auxiliar o representa no palco. Assim, poderá corrigir a 

atuação do seu representante de acordo com a percepção de si mesmo. Da mesma 

forma, a partir da reação dos espectadores, poderá perceber como que os outros o 

veem, e isso possibilitará uma reeducação e mudança de comportamento. 

Inversão de papéis – A técnica da inversão de papéis consiste em que o 

protagonista, na sua interação com outras pessoas, poderá trocar de papel com 

estas e representar suas percepções de “outro ego” e vice-versa. 

Solilóquio – O solilóquio é o ato de alguém conversar consigo próprio, 

também chamado de monólogo. A técnica do Solilóquio no Psicodrama tem a 

finalidade de oportunizar ao protagonista momento para exteriorizar o que vai pela 

sua mente enquanto está atuando. Resumidamente, é um monólogo do protagonista 

no desenrolar da sua produção dramática. 

Realização simbólica 

 



 

 
 

 
 

 Técnica defendida por Bermúdez (1977, p. 41), ocorre a partir da realização 

de acontecimentos não reais. Pode ser utilizado com crianças, pois abandona a 

cena conflitante e cria uma representação com personagens fictícios, com conteúdo 

semelhante ao real. 

 

Contos Dramáticos: Nos contos dramáticos também é possível trabalhar a 

espontaneidade e a reflexão sobre fatos e acontecimentos com as crianças, sendo 

este método utilizado também para o aquecimento preparatório, ou seja, antes da 

representação acontecer. 

Arantes, Dias e Nunes (2007, p. 116-7), defendem esta técnica a partir da 

profundidade que um conto pode atingir nos sentimentos se este for bem contado.  

 
Quando ouvimos um conto bem contado, nosso envolvimento com os 
personagens, no nível de imaginação, atinge tanta intensidade a ponto de 
não contermos as lágrimas, as gargalhadas ou reações de revolta contra os 
personagens fictícios com os quais passamos a contracenar mentalmente, 
facilmente dramatizados nos palcos da vida, se para isto formos 
incentivados. [...] No Oriente os psicoterapeutas usam histórias como 
recurso clínico para amenizar problemas psicológicos, histórias que são 
contadas aos clientes depois de relatarem seus traumas e/ou conflitos, 
relacionadas aos eventos e sintomas apresentados, com orientação para 
refletirem sobre a história ouvida, antes de uma nova sessão de 
psicoterapia.  

 

Jogos Dramáticos: O termo Jogo Dramático Infantil é utilizado por Slade 

(1978, p. 17-8), que o define como: 

 
 [...] uma forma de arte por direito próprio; não é uma atividade inventada 
por alguém, mas sim o comportamento real dos seres humanos. [...] é uma 
parte vital da vida jovem. Não é uma atividade de ócio, mas antes a maneira 
da criança pensar, comprovar, relaxar, trabalhar, ousar, experimentar, criar 
e absorver. O jogo é na verdade a vida. 

  

O jogo dramático aparece como uma nova terminologia para as atividades 

dramáticas infantis e tem por finalidade, conforme defende Slade (1978), fazer uma 

distinção entre drama, no sentido amplo de ação, e teatro, como este termo é 

compreendido pelos adultos, pois a criança não sente a diferença que o adulto sente 

entre ser ator e ser público. 

Para a criança, ela tanto é público quanto ator, pois no drama, isto é na ação, 

ela faz, ela cria, ela luta e, nesse dramatizar, a criança descobre-se e descobre o 



 

 
 

 
 

outro de modo livre, se envolve totalmente, sem diferenciar quem atua ou quem 

assiste, como faz o adulto em relação ao teatro. (SLADE, 1978). 

 

2 RESULTADOS  E DISCUSSÕES  

 

Na pesquisa foram levantadas diferentes possibilidades de resolução de 

conflitos e de métodos que favoreçam a aprendizagem escolar de maneira 

significativa, possibilitando maior crescimento do indivíduo para sua formação 

escolar e pessoal. 

Ainda, considerando as propostas de aplicação de metodologias ativas no 

processo ensino aprendizagem, o Psicodrama pedagógico pode ser considerado 

dentro dessa proposta por envolver a participação direta do indivíduo partindo-se 

daquilo que é de seu conhecimento dentro de um contexto de aprendizagem.  

A priorização da espontaneidade, para o desenvolvimento da dramatização, é 

outro ponto a se considerar nessa proposta, haja vista que ao dramatizar o sujeito 

está presente e se expressa não só pela linguagem verbal, mas também pela 

linguagem corporal, utilizando sua criatividade e seus conhecimentos prévios para 

improvisar. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Apesar de ainda pouco conhecido, apontam-se bons resultados decorrentes 

da aplicação do método do Psicodrama Pedagógico. A partir de leituras de 

diferentes autores que utilizaram do método em diversas situações, foi possível 

concluir que o mesmo aplica-se na resolução de conflitos, pois oferece reflexão e 

possibilidade de mudança de comportamento. Pode ser aplicado em situações em 

que se necessita aceitar alguma situação, ou mesmo para que este exponha o que 

sente de uma forma mais dinâmica e descontraída, fazendo com que a situação seja 

menos dolorosa. 

No ambiente Pedagógico, como levantado em Fernández (2001), Romaña 

(1987), Slade (1978), entre outros, o Psicodrama apresentou-se perfeitamente 

aplicável com conteúdos escolares, visto que a criança aprende brincando e a 



 

 
 

 
 

representação e o movimento do corpo possibilitam ativar áreas da memória e dar 

possibilidades de uma aprendizagem significativa.  

Desta forma, também colabora com alunos mais tímidos, ainda que no início 

estes tenham certo bloqueio, com o passar dos dias, vão soltando-se e a 

comunicação e socialização flui, acontecendo de forma mais natural.  

São diversas as técnicas e possibilidades de aplicação, o profissional deverá 

optar pela técnica que mais se adeque aos resultados desejados, lembrando sempre 

que quando se trabalha com pessoas deve-se ter o cuidado para que não sejam 

criadas situações traumáticas as quais poderão fugir do controle e ocasionar 

maiores problemas. 
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