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RESUMO 

 

O presente estudo discorre sobre o método psicodramático e as contribuições de Jacob Levy 

Moreno na saúde mental. Salienta-se os aspectos peculiares no que se refere à adolescência como 

um processo de grandes transformações internas e externas. A pesquisa perpassa pela 

compreensão e entendimento de um caso clínico, com teor teórico/prático. Entende-se que a 

psicose na adolescência é caracterizada por conflitos no Núcleo do Eu, os quais advêm da perda 

do contato da realidade, produzindo assim uma desorganização dolorosa no pensar, sentir e agir 

do indivíduo. A proposta do Psicodrama é de ser facilitadora no sentido de auxiliar o cliente a se 

perceber, se aceitar como é, bem como a ação de suas fantasias delirantes no contexto dramático. 

Essa ajuda ocorreu no Centro de Estudos, Pesquisa e Práticas Psicológicas da Pontifícia 

Universidade Católica de Goiás (CEPSI PUC- GO). 

 

Palavras-chave: Psicodrama, psicose, adolescente. 

 

 

1. TEORIA PSICODRAMÁTICA 

 

A adolescência é uma etapa intermediária do desenvolvimento humano, entre a infância e a 

fase adulta. Este período é marcado por um processo de transição corporal, hormonal e 

comportamental, é nessa fase que ocorre à estruturação da personalidade, isto é, a construção da 

identidade do indivíduo (Osório, 1992). 
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No contexto social, a adolescência, caracteristicamente, perpassa por mudanças marcantes 

do organismo como um todo, sendo uma idade privilegiada para desencadear transtornos 

psíquicos, emocionais e relacionais. Dentre os transtornos emocionais, um dos que possuem 

maior repercussão é a psicose, particularmente por sua gravidade e impacto e pelo prognóstico e 

necessidade de intervenções imediatas (Izídio, 2006).  

Considerando os desafios desse processo de transição, surge o interesse a respeito das 

contribuições que o Psicodrama tende a oferecer para uma melhor compreensão e resolução dos 

conflitos que decorre nessa trajetória. 

Tendo em vista que para Jacob Levy Moreno (1892-1974) a psicoterapia tem a finalidade 

de promover o encontro EU e o TU, cabe ao psicoterapeuta estabelecer relações apropriadas no 

campo existencial. Para tanto, o presente trabalho tem como objetivo descrever e refletir a 

respeito das contribuições do psicodrama no processo psicoterapêutico, sobre as dimensões da 

“loucura da fantasia” e “loucura da realidade” na psicose. 

Historicamente o psicodrama surge para confrontar os métodos individualistas e 

racionalistas, privilegiando assim o estudo do homem holístico, como um ser biopsicossocial. 

Para tanto, as bases filosóficas da teoria psicodramática encontram-se no método 

fenomenológico-existencial, a qual compreende a existência do sujeito que é saúde e patologia ao 

mesmo tempo. Todavia, normalidade e saúde não são elementos dicotômicos do ser, ambos 

compõem o indivíduo, pois são co-existentes na mesma medida. Sendo assim, faz-se necessário 

entender como o sujeito construiu sua própria existência e a sua relação com o mundo, logo, é 

compreender como existe esse sujeito, ou ainda, como, psicoticamente existe esse indivíduo 

(Ramalho, 2010). 

 Moreno (1983) coloca o psicodrama como a aplicação de princípios fenomenológicos 

existenciais em psicoterapia, “cada sessão psicodramática é uma experiência existencial e pode 

fornecer informações fundamentais para uma sólida teoria da existência” (p.231). Dentro desse 

processo, existe a tentativa de integrar a validade científica e a validade existencial, isto é, que o 

experienciar clínico seja válido existencialmente para os clientes, e que haja a objetivação para a 

análise científica, evidenciando a experiência humana.  

 Segundo Sene (2005) o psicodrama procura estudar o homem enquanto ser em relação, a 

fim de averiguar os elementos que correspondem ao “homem social”. Moreno instituiu uma 

teoria denominada de Socionomia, a qual busca estudar as leis das relações humanas em que o 

foco fundamental consiste no encontro do mundo psicológico e social, para que haja a 

contextualização do indivíduo em relação a suas conjunturas. No entanto, a proposta 

psicodramática consiste em averiguar como a interrelação indivíduo e grupo estabelece, se ocorre 

à cristalização dos papéis ou se modifica na realidade concreta do “aqui e agora”. 
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1.2. PSICODRAMA COM ADOLESCENTE 

 

 O adolescente é um ser humano que está em crescimento e evolução, a fim de atingir uma 

maturidade biopsicossocial. Todavia, é neste período que sente a necessidade de colocar em 

prática a criatividade, e para alcançar tal ato criador é preciso ser espontâneo, e para que haja a 

espontaneidade é necessário tomar conhecimento de si mesmo (Tiba, 1986). 

Conforme Bustos (2005) o psicodrama com adolescentes consiste em entender com 

profundidade a psicodinâmica da adolescência. Nesse estágio, ocorre a construção da identidade 

com base nos modelos que o fazem enquanto Ser, portanto, o mundo que se constrói dentro da 

matriz de identidade caracteriza-se como a imagem e semelhança de nossas necessidades. 

Moreno (1975) ressalva que a Matriz de Identidade é a placenta social do indivíduo, isto é, o 

locus que estabelece segurança e norteia a vida do sujeito. 

O adolescente que se desenvolve em uma matriz saudável, estrutura sua subjetividade e 

valoriza o espectro criativo de modo natural. À medida que o sujeito evolui, distancia-se e 

procura atender suas necessidades, em que o SER ideal é deixado para aderir o TER ideal. 

Quando esse mecanismo não se desenvolve dentro de uma matriz saudável, o processo é 

experienciado como um ataque ao SER, e para sustentar-se, acaba criando papéis imaginários 

(Bustos, 2005). 

Com esse enfoque, Tiba (1986) afirma que é na puberdade que pode iniciar os conflitos que 

advêm da desorganização do Núcleo do Eu, e quando os mesmos não são resolvidos podem 

agravar-se e caso haja um ego frágil, podem psicotizarem. Com isso, o psicodrama com 

adolescentes caracteriza-se por uma psicoterapia de cunho teórico-prático, que tem a finalidade 

de atingir não só o equilíbrio individual (intrapsíquico), mas o relacional (psicossocial). 

Considerando o ambiente do adolescente, trabalhar no aqui e agora, visa desbloquear a 

espontaneidade e criatividade, a qual é fundamental dentro do processo psicoterapêutico. Sendo 

que o objetivo da psicoterapia psicodramática é ajudar o adolescente a sanar seu problema 

intrapsíquico e relacional, por isso, quanto mais o adolescente tiver capacidade télica ampliada, 

maior será a capacidade do encontro, logo, mais saudável ele será (Bustos, 2005). 

 

1.3. PSICODRAMA COM PSICÓTICOS 

 

A perda de contato com a realidade caracteriza-se como psicoses, que são distúrbios 

psiquiátricos graves que ocorre a emissão de juízos falsos (delírios), podem apresentar também 
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alucinações, distúrbios de conduta, o que acarreta na impossibilidade do convívio social, bem 

como outras formas extravagantes de comportamento. A terminologia sobre psicose refere-se à 

perda do juízo de realidade, em que ocasiona um comprometimento do funcionamento mental, 

social e pessoal, podendo assim interferir na execução das tarefas habituais (Schatzberg, Cole e 

Battista, 2009). 

 Na CID-10 (Classificação de Transtornos Mentais e de Comportamento da CID-10) os 

transtornos psicóticos classificam-se como (F20-F29), caracterizados como a esquizofrenia, 

transtornos esquizotípicos e transtornos delirantes. O diagnóstico de um transtorno psicótico 

merece um cuidado particular, pois diagnosticar de modo inadequado pode trazer implicações 

angustiantes e dispendiosas para o paciente. 

 Na teoria psicodramática, Moreno (1975) procura ajudar os pacientes, minimizando seus 

delírios e alucinações através da sua vivência no contexto terapêutico, desencadeando assim um 

processo de neutralização da influência delirante. Conforme tal princípio, o indivíduo projeta a 

atividade psicótica do seu mundo interior e subjetivo, para o mundo exterior, o que lhe consente 

uma atualização sobre sua própria condição existencial.  

 Segundo Fonseca (2008) o psicótico tende a regredir no sentido de não conseguir distinguir 

fantasia da realidade, no entanto, o entrave não consiste em abandonar o mundo da fantasia em 

benefício da realidade. Nesse âmbito, se faz necessário estabelecer mecanismo funcional para 

que o indivíduo tenha domínio e possa viver em ambas as situações, percorrendo assim de um 

polo ao outro. Entretanto, a dificuldade do psicótico evidencia-se no bloqueio de transitar nessas 

duas vias, o que propicia uma confusão entre os dois mundos. “Daí sua dificuldade de sair de si, 

de ser o outro, de desempenhar um papel no “como se”, no faz-de-conta, na fantasia” (p. 112). 

 É na realidade imaginária que o paciente procura encontrar o contexto concreto da sua 

atividade alucinatória, sendo que suas emoções e os seus papéis são vivenciados de modo 

sensível e real. Esta realidade para o psicótico é verdadeira e convincente, e no contexto 

psicodramático encontra-se uma realidade que é ajustada para si mesmo dentro de suas 

limitações (Teixeira e Moura, 2011). 

 Dias (1987) salienta que os indivíduos psicóticos apresentam uma zona de psiquismo 

caótico e indiferenciado, em que não conseguem estruturar suas defesas intrapsicológicas e 

tampouco organizar-se internamente. Sendo assim, não podem confiar no psiquismo caótico e 

indiferenciado, haja vista que há uma dificuldade para acessar o consciente. Por isso, acreditar no 

psiquismo organizado e diferenciado é presenciar a desestruturação psicológica, pois apesar 

desse conjunto de características psicológicas serem mesclados de partes saudáveis, existe o 

predomínio de uma forte contradição e confusão de identidade, o que tende a ocasionar um surto 

psicótico. Assim, para o paciente psicótico, os limites entre fantasia e realidade são vagos e resta 

apenas uma única realidade, a do surto psicótico, que é a perda da identidade. 
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 Fonseca (2008) afirma que no desespero da solidão do indivíduo psicótico, o mesmo tende 

a criar um Tu delirante e alucinatório, na tentativa de acompanhá-lo em sua vida. O psicótico 

vive a maior parte do tempo na realidade suplementar e na realidade subjetiva, onde pode ser 

qualquer coisa, independente do tempo e lugar. Ramalho (2010) expõe a importância do 

terapeuta usar a realidade suplementar, isto é, fazer uso da imaginação ativa do paciente, pois 

somente com base na espontaneidade e criatividade é que a realidade suplementar leva o sujeito 

aos novos níveis de vivência individual acerca do seu mundo. 

 Para o psicótico permanecer somente na realidade, seria uma espécie de “rigidez 

realística”, uma “loucura da realidade.” Por isso Moreno não utiliza um enquadramento 

patologizado, vê-se o psicótico como um indivíduo que se submeteu as conservas culturais, uma 

pessoa que não encontrou o caminho do crescimento, o que evidencia em uma cristalização dos 

papéis. O psicótico não consegue captar adequadamente seu mundo circundante, logo, não atua 

no sentido de sair de si e ir ao encontro do outro, com isso fica submerso somente no seu mundo 

transferencial (Fonseca, 2008). 

A proposta do Psicodrama consiste em vivenciar o interno das pessoas em um contexto 

psicodramático, para o psicótico tal contexto é o próprio mundo, logo, o palco transforma-se no 

mundo em que o “como se” é alterado em “como é.” O psicótico é compreendido como um 

indivíduo em que as possibilidades de trocas são abreviadas e a realidade é substituída por 

delírios e alucinações. Apesar de viver em duas instâncias de mundo, o que prevalece é o mundo 

da imaginação, repleto de sensações intensas e caóticas (Massaro, 1990). 

 

2. MÉTODO 

 

2.1. Participante 

Paulo (nome fictício), sexo masculino, 14 anos de idade, cursando o 8º ano do ensino 

fundamental em uma escola pública, reside em Goiânia, é evangélico, tem gastrite e 

hipoglicemia, às vezes apresenta crises convulsivas e possui três irmãos. O adolescente apresenta 

alucinações visuais e auditivas.  Ouve uma voz que diz para matar seus familiares e a si mesmo, 

tem aversão a espelho, pois alega ver a “menina do espelho” com o rosto deformado segurando 

um urso no braço esquerdo.  

 

2.2. Instrumentos 

Utilizou-se um consultório do Centro de Estudos e Prática Psicológica (CEPSI) da 

Pontifícia Universidade Católica de Goiás, termo de consentimento livre e esclarecido assinado 

pelo responsável, tapete, almofadas de diferentes tamanhos e cores, uma mesa de madeira com 
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três cadeiras, duas poltronas, armário com brinquedos diversificados, espelho, caixa de lápis de 

cor, tinta guache, lápis de escrever, canetas, quadro negro, giz, folhas de papel A4, caderno de 

registro das sessões e uma máquina fotográfica Samsung. 

 

2.3. Procedimento 

A seleção do participante ocorreu a partir da escolha de um dos prontuários de triagem do 

CEPSI, adotou-se uma proposta de atendimento com adolescente considerando o critério de 

disponibilidade de horário similar entre terapeuta e cliente.  Após o contato telefônico, agendou-

se o dia e horário para a primeira entrevista com a mãe do adolescente. Na primeira sessão, 

investigou-se a queixa inicial e estabeleceu o contrato terapêutico. 

Realizou-se treze sessões, entre os meses de Setembro e Dezembro de 2013 com duração de 

50 minutos cada. O tema foi trago pelo cliente na primeira sessão, bem como a queixa principal. 

Cabe salientar que as técnicas utilizadas para compreender o caso clínico foram selecionadas 

conforme a necessidade do momento existencial do sujeito. 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 Os dados mostraram uma confusão por parte do cliente entre o que sentia, pensava e 

percebia em sua psiquê. A terapeuta entendeu essa manifestação delirante como uma necessidade 

do cliente de comunicar-se seu mundo interno (caótico), buscando ressonância com o meio 

externo. Paulo desejava um TU, mas tinha dificuldades em separar o que era real e o que era 

imaginário, ao estabelecer um vínculo real acabava criando um TU delirante para amenizar sua 

dor (Dias, 1987). 

 Quando se trabalha com adolescentes é fundamental ter conhecimento teórico e prático 

sobre o assunto. Tiba (1986) ressalta que o terapeuta precisa contribuir para o desenvolvimento 

do adolescente, pois, talvez esteja bloqueado em determinadas áreas por conflitos intrapsíquicos 

que já foram estabelecidos. Portanto, o processo terapêutico agiu no quadro delirante sem que 

houvesse o bloqueio do delírio, a fim de ver como Paulo pensava e agia.  

 Percebeu-se que o adolescente se encontrava no primeiro universo da Matriz de Identidade 

Indiferenciada, e na primeira fase da Matriz que consiste no caótico indiferenciado. Sendo assim, 

a psicoterapia não consistiu em levar o cliente à abandonar o mundo da fantasia em função da 

realidade, apesar do cliente refugiar-se e isolar-se em seu eu com a construção de um TU 

delirante. 
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 Em algumas sessões, houve a necessidade de aplicar algumas técnicas psicodramáticas, as 

quais foram primordiais para o entendimento do processo psicoterapêutico do cliente. Por isso, 

ao utilizar a Técnica da Concretização (desenho da menina do espelho) na terceira sessão, 

observou-se que o cliente saiu do plano da fantasia para a realidade, verbalizando que a menina 

existia apenas na sua imaginação, com isso criou uma ponte entre fantasia e realidade através do 

intercâmbio entre os dois mundos (Dias, 1987; Moreno, 1975). 

Percebeu-se que o cliente mesmo estando em psicoterapia, ainda apresentava conteúdos que 

o aterrorizavam. Com a utilização da medicação houve uma fala desorganizada, comportamento 

catatônico, retraimento, diminuição da vontade e isolamento social. Entretanto, ao usar o 

antipiscótico atípico Risperidona, permeou sintomas como a insônia, dificuldade de concentração 

e náuseas. O medicamento em questão tende a atuar como bloqueador da dopamina, a qual se 

localiza no cérebro e estão ligadas no controle da aprendizagem, humor, sono e cognição 

(Schatzberg et al, 2009). 

Para o cliente psicótico, é fundamental que o seu deliro seja manifestado, com o intuito de 

evidenciar sua existência com isso, verificou-se que o discurso delirante de Paulo possui uma 

mensagem comunicacional saudável, apesar de ter um conteúdo doente, logo não conseguia 

formar relações no nível de conjunção. Indivíduos psicóticos, estabelecem a construção de uma 

relação em disjunção, haja vista que possui um repertório confuso e particular (Dias, 1987). 

Suportar a realidade é muito difícil para o psicótico, por isso acaba ficando maior parte do 

tempo no mundo da fantasia. Com isso, Moreno cria uma técnica denominada como mundo 

auxiliar, em que consiste na criação de um mundo real baseado na produção psicótica do cliente. 

Dessa forma, faz com que seu mundo de fantasia se torne o mundo real para si. À medida que a 

terapeuta apropria-se da técnica do mundo auxiliar, percebeu-se que o cliente trouxe para a 

realidade o seu delírio, o qual é fundamental para minimizar o sentimento de solidão, melhorando 

assim a auto-estima e aumentando sua força (Teixeira e Moura, 2011; Massaro, 1990). 

 Ao utilizar a técnica da cadeira vazia, notou-se que o cliente falava para a “menina do 

espelho” tudo aquilo que nunca conseguiu expressar. Sendo assim, essa técnica operou no espaço 

imaginário do “como se” para o “aqui e agora”, tornando presente no contexto dramático o 

personagem de sua criação. Ramalho (2010) mostra que o palco psicodramático consiste no 

espaço que é dedicado ao “como se”, podendo fazer a concretização do seu mundo particular 

através da realidade suplementar, a fim de que o cliente sinta-se melhor. 

 Acredita-se que ao organizar o caos interior do pensar, sentir e perceber tende a 

desencadear a reformulação dos conteúdos internos. Com a psicoterapia, observou-se a 

necessidade de estabelecer uma aliança terapêutica com a parte saudável que o cliente possuía, 

para que assim, pudesse sentir-se protegido e acolhido dentro do seu vazio interno, a fim de 

reviver e reparar a parte doente. Contudo, o mundo da fantasia é o mundo real o cliente, o qual 
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trouxe para a realidade seu delírio, a fim de minimizar o sentimento de solidão, melhorando 

assim a auto-estima e aumentando sua força (Dias, 1987; Massaro, 1990; Teixeira e Moura, 

2011). 

 Conforme a exposição do presente caso clínico, é preciso que o terapeuta compreenda a 

postura regredida do psicótico, fazendo com que o cliente sinta-se entendido e assim, perceba-se 

como um ser mais completo e capaz de objetivar suas emoções. O momemento delirante não 

deve ser encarado como uma doença, mas como a tentativa de autocura e de resolução de 

problemas, libertando-se das amarras da conserva cultural, a fim de obter uma resposta nova 

diante das situações complexas. 

 

 4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Compreender o psicodrama é promover a reintegração da espontaneidade e da 

criatividade do indivíduo, em que sua existência corresponde em uma constituição de artefatos 

estéticos, filosóficos e sociológicos. Para tanto, Moreno explicita que o ser humano é um ser 

relacional e que para cuidar deste indivíduo é preciso preservar seu espaço de escolhas. 

 Diante dos conteúdos elencados no presente estudo, percebe-se que ao trabalhar com a 

psicose, é fundamental que o terapeuta entenda a vivência dessa “loucura” como um passo 

crucial na busca da saúde. Contudo, minha postura diante do caso clínico citado é fundamentada 

nas ideias do psicodrama, que é um método de ação profunda.  

 Nesse aspecto, ao abrir o “espaço mental” do cliente, confirmo sua existência como ser no 

mundo, procurando assim, minimizar a solidão e angústia que repercute em sua cavidade interna. 

Logo, ao vivenciar o delírio é imprescindível que haja a confirmação dessa experiência delirante, 

a fim de promover um clima terapêutico trazendo o “como se” no “aqui e agora”.  

 Apesar do psicótico viver em dois mundos, nele prevalece o mundo da fantasia, repleto de 

sensações intensas. Sendo assim, é na psicoterapia que poderá se construir e reconstruir, a fim de 

romper com as conservas culturais, promovendo a espontaneidade dentro da sua dimensão 

humana. Com isso, enquanto profissionais, é preciso fazer com que o indivíduo possa encontrar 

seu próprio caminho, pois o psicodrama não é cura, e sim um conjunto de acreditar em si, no 

outro e no mundo. 

 A realização do presente trabalho aguçou ainda mais a paixão de adentrar-me no mais 

profundo conhecimento psicodramático, pois o ápice da teoria moreniana refere-se ao amor... que 

resulta no encontro, seja ele saboroso ou sofrível. Moreno (1975) “colocar os olhos do outro no 

lugar dos meus e os meus no lugar dos seus”, deixo de ser eu e passo a ser o outro, é nesse 

momento que consigo sentir e ver como o outro enxergar o mundo circundante. No decorrer do 
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estudo, percebi que olhar para o outro com os olhos dele, corresponde no sentimento de 

preencher o vazio, promover o bem-estar e a arte do encontro. 

 Sendo assim, ser terapeuta é favorecer a aceitação do cliente como ele é, bem como a 

ação de suas fantasias delirantes no contexto dramático. Com isso, Moreno coloca que o 

indivíduo é um ser único que existiu e que jamais existirá, pois o ser humano é indissolúvel e 

único dentro da ótica existencial. Portanto, nesse trabalho, não existe somente o entendimento 

sobre psicose, tem a prevalência do humano como um ser holístico, pois o psicodrama é a poesia 

da alma, o método do viver e ação humana. 
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