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Introdução

A Psicologia Humanista e a Grupoterapia representam áreas muito 
abrangentes da psicologia. Observa-se que apesar de serem considera-
das áreas de conhecimento novo, estão em constante evolução, amplian-
do seus campos de trabalho, desde a sua implantação.Talvez em função 
desse fato, essas matérias são muito cobradas em provas de concurso de 
modo geral.

Como há uma visão otimista da condição humana nessas aborda-
gens, esse livro fala através dessas linhas teóricas sobre as potencialida-
des humanas: liberdade, espontaneidade, criatividade e como as técni-
cas psicológicas podem auxiliar o ser humano na expressão genuína das 
suas capacidades. 

Entendendo-se que o trabalho terapêutico descrito revela a neces-
sidade de que a técnica seja fundamentada pela teoria, em que apenas 
com essa parceria é construído um trabalho criativo e coerente, todo o 
livro apresentará a teoria e posteriormente as técnicas utilizadas em con-
sonância. 

Em virtude de sua importância para o estudo das Abordagens Huma-
nistas, a obra foi iniciada com o capítulo sobre a abordagem Psicodrama, 
a qual apresenta a dramatização como o melhor método para o autoco-
nhecimento, para o encorajamento da espontaneidade e das premissas 
para o inter-relacionamento saudável. Durante o capítulo, são descritos 
os principais conceitos teóricos e técnicas, com enfoque na obra do fun-
dador do Psicodrama, J. L. Moreno.

No segundo capítulo, a autora fala sobre a abordagem Humanista Te-
oria da Motivação de Maslow, em que é explanada a construção teórica 
deste. Durante sua obra, a natureza humana é entendida como compe-



tente para a realização de suas potencialidades, havendo um impulso in-
terno para o crescimento. O capítulo também apresenta as repercussões 
da teoria para a psicoterapia.

No capítulo 3, é apresentado o trabalho psicoterapêutico desenvolvi-
do na Abordagem Centrada na Pessoa, construído por Carl Rogers. São 
destacados conceitos como: Organismo, Self, Congruência, Incongruên-
cia, Tendência à Realização, e Consideração Incondicional Positiva. O lei-
tor poderá verificar como esses conceitos são aplicados à prática clínica, 
e também as condições necessárias para o estabelecimento da terapia.

No capítulo 4, trata da abordagem Humanista Gestalt-Terapia. Inicial-
mente, são apresentados os pressupostos teóricos, seguidos pelos con-
ceitos centrais como: aqui e agora, homeostase, figura e fundo, prepon-
derância do como pelo porque, self, awareness, ajustamento criativo e 
técnicas como: cadeira quente, cadeira vazia, dramatização, monodrama 
entre outros. É descrito também, nesse capítulo, a teoria do ciclo do con-
tato, fundamental para o entendimento da prática clínica da Gestalt-Te-
rapia.

No capítulo 5, são apresentadas as especificidades da terapia de grupo. 
Primeiro, é descrito o conceito de grupo e posteriormente são esclarecidos 
pela autora, conceitos centrais como campo grupal e enquadre do grupo. 

Utilizando os principais referenciais teóricos para o desenvolvimento 
das diversas práticas em grupo, são demonstradas as características de 
cada linha teórica sobre o trabalho terapêutico em grupo. São elas: teoria 
de grupo de Kurt Lewin, grupo na teoria psicanalítica, grupo psicodra-
mático, grupo gestáltico, grupo na teoria sistêmica, grupo na teoria cog-
nitivo-comportamental, grupo operativo, e grupo de autoajuda. Assim, 
como os fatores terapêuticos e as técnicas da psicoterapia de grupo. O 
capítulo aborda ainda as características da terapia de família e da terapia 
de casal.  

Os capítulos serão finalizados com questões comentadas, para que o 
leitor possa treinar também sua habilidade de responder questões como 
método de aumento da aprendizagem. Por fim, o último capítulo, porém 
trata de um presente da autora, em que são descritos de forma objetiva 
e breve o histórico dos principais autores da Psicologia Humanista, como 
um complemento para os estudos dos alunos mais curiosos. Esta também 
pode ser uma oportunidade para auxiliar na memorização do conteúdo 
proposto.



Cada capítulo conterá uma indicação de fontes bibliográficas ao final 
que foram consultadas por mim, e que podem ser utilizadas como um 
guia para posteriores estudos sobre determinado tema. A ideia é que 
esse livro possa proporcionar ao leitor um estudo leve e objetivo sobre 
o conteúdo essencial das abordagens aqui apresentadas. Assim, meu 
grande desafio foi apresentar numa escrita formal, o encanto presente 
nas teorias humanistas e nas grupoterapias, de forma que o estudante 
de graduação ou mesmo o profissional de psicologia, concurseiro, possa 
obter através dessa leitura uma visão geral das abordagens, com o apro-
fundamento necessário para responder questões de provas diversas em 
sua trajetória profissional.
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Psicodrama 1

 “Um encontro entre dois: olho no olho, cara a cara.
E quando estiveres próximo tomarei teus olhos e os colocarei no lugar 
dos meus,
E tu tomarás meus olhos e os colocarás no lugar dos teus,
Então te olharei com teus olhos e tu me olharás com os meus.
Assim nosso silêncio se serve até das coisas mais comuns e nosso en-
contro é meta livre:
O lugar determinado, em um momento indefi nido, a palavra ilimitada 
para o homem não cerceado.” 
– JACOB LEVY MORENO

O QUE É O PSICODRAMA

O Psicodrama é uma psicoterapia humanista cujo objetivo é desenvol-
ver a capacidade de percepção e compreensão do indivíduo em suas 
relações interpessoais e grupais, respeitando a si próprio e ao grupo.¹²³

Sua fi losofi a e metodologia são inseparáveis, sendo a primeira sua 
base, compreendendo o conceito de homem e de mundo; e a segunda 
estabelece a construção da própria individualidade, combinada com a so-
ciabilidade.

Segundo Karp:2

Na psicoterapia-psicodrama, o cliente não discorre separadamente so-
bre sua vida, ele a cria através da encenação, usando parte da sala 
de terapia como palco no qual são representadas as especifi cidades da 
vida dessa pessoa. O cenário para cada cena é a própria vida.
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Há uma permissão para que cada participante contribua para o proces-
so como corresponsável pelo sucesso ou fracasso dos resultados.³ 

Dessa forma, o diferencial do psicodrama é a utilização da técnica ro-
le-play, em que as pessoas se observam entrando no papel do outro e fa-
zendo a inversão dos papéis, havendo um diretor, como em uma peça de 
teatro, que, neste caso, é o psicoterapeuta.

Para Karp (1991) o bom diretor do psicodrama deve provocar a iniciati-
va da mudança, apresentando entre outros, espírito lúdico, ousadia, auto-
conhecimento e maturidade, para inspirar o cliente a entrar no trabalho. A 
autora ainda descreve que o diretor, como inspirador, apresenta: 

• uma visão otimista do potencial do grupo; 
• autoconfiança e transmite ao grupo o sentimento de que algo po-

sitivo ocorrerá; 
• a criação de momentos em que tudo é magicamente possível; 
• espírito de brincadeira; 
• habilidade de assumir o risco e encorajar o cliente para a ação te-

rapêutica. 

Os instrumentos utilizados para a efetivação da técnica do psicodra-
ma são cinco: cenário, protagonista, ego-auxiliar, diretor e público.

O cenário ou palco é um espaço aberto, multidimencional, em forma 
circular, onde acontecem as dramatizações. Um lugar que abarca todos os 
participantes, sem promover limitações nos movimentos destes. Comu-
mente, a decoração é construída de forma imaginária pelos participantes, 
estabelecendo-se as mesmas convenções em relação aos objetos e ao am-
biente.

O protagonista está no centro da ação dramática, sendo o ator prin-
cipal. Pode ser composto por um sujeito ou pelo grupo. Ele é autor e ator 
na dramatização, já que propõe o tema e o interpreta com a permissão do 
grupo, numa dinâmica sociométrica. 

O ego-auxiliar é o ator ajudante que interage com o protagonista com 
o objetivo de auxiliá-lo, assumindo papéis que surgirem espontaneamen-
te da dramatização. Moreno afirmou que ele tem três funções: a de ator; a 
função de guia, como terapeuta, e a função de observador social. 

Como observador social ele é enviado à cena pelo diretor para atuar 
no papel, e também para investigar de perto suas reações pessoais e do 
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grupo. Dessa forma é um observador participante, que deve ter consciên-
cia das aptidões e limites dos membros do grupo na dramatização.

O diretor é aquele que guia a sessão, é o terapeuta. Segundo Moreno, 
ele tem três funções: produtor da ação dramática, terapeuta principal do 
protagonista e do grupo, e analista social. Como produtor ele deve es-
timular os participantes a alcançarem um aquecimento propício para a 
encenação, e extrair deles o material para o roteiro. Como terapeuta deve 
ajudar os participantes a encenarem com espontaneidade para o equilí-
brio integral; e proporcionar à plateia uma experiência de catarse. Na fun-
ção de analista social, ele utiliza os egos auxiliares para conseguir dados 
sobre o protagonista (sujeito ou grupo) e fazer comentários sobre a cena.

O público é formado por todos os demais participantes presentes. Eles 
são componentes importantes, sendo convidados a participar. Na fase da 
psicoterapia de grupo ou de compartilhamento, todos partilham suas im-
pressões ou sentimentos ajudando no processo terapêutico do protago-
nista.

TEORIA SOCIONÔMICA

Moreno estudou a pessoa humana através de suas relações interpesso-
ais. Assim, toda a sua teoria parte do princípio de que o homem é um ser 
social que nasce em sociedade e precisa dessas relações para sobreviver.

Diante do seu incômodo com as teorias da Psicanálise, do Behavioris-
mo e da Sociologia, Moreno criou a Socionomia para estudar melhor as leis 
que regem o comportamento social e grupal. Podemos estudar na Teoria 
Socionômica os três eixos: a Sociodinâmica, a Sociometria e a Sociatria.

Sociodinâmica 
Este termo compreende o estudo da dinâmica das relações inter-

pessoais, tendo como objetivo pesquisar como a dinâmica relacional en-
tre pessoas e entre pessoas e objetos se estabelecem. A ideia é que essas 
informações, baseadas nos fatos relacionais, possam ajudar o psicodrama-
tista a reorientar da melhor forma possível as relações humanas.

O método de estudo é o jogo de papéis ou o role-playing, que pos-
sibilita à pessoa atuar dramaticamente inúmeros papéis, ajudando-a no 
desenvolvimento da espontaneidade e da criatividade.
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Sociometria
Ao chegar nos EUA, Moreno foi impelido pela cultura valorativa dos da-

dos estatísticos e métodos operacionais a fazer medições em seu estudo 
das relações humanas. 

Assim, ele criou a sociometria dos grupos com o objetivo de medir e 
investigar as relações e comunicações emitidas e recebidas entre as pes-
soas de um grupo. O método idealizado foi o teste sociométrico, em que 
deveria ser aplicado de forma completa para ser elaborado corretamente 
pelos elementos do grupo. A representação gráfica do grupo resultante 
do teste psicométrico foi chamado de “sociograma”.4

Monteiro5 afirma que os psicodramatistas costumam utilizar dois ques-
tionários do teste sociométrico: o teste sociométrico objetivo e o teste 
sociométrico perceptual. No teste objetivo verifica-se como cada parti-
cipante do grupo escolhe e é escolhido pelos outros, segundo algum cri-
tério. Já o teste sociométrico perceptual revelaria como cada participante 
do grupo acredita ser escolhido pelos outros.

A aplicação do teste sociométrico foi desenvolvida em etapas, dentre 
elas estão: a escolha do critério pelos componentes do grupo, em que 
cada pessoa deve fazer suas escolhas positivas, negativas e indiferentes; 
cada componente deve indicar a causa da escolha; as escolhas devem ser 
sempre feitas de forma consensual, sendo necessários alguns confrontos 
para que seja garantida a elaboração individual e grupal.6

Segundo Moreno(1975), logo na primeira sessão do terapeuta com o 
grupo terapêutico, este começa a visualizar o sociograma intuitivo do gru-
po, observando o que acontece ao seu redor. 

Porém, o momento ideal para a aplicação de um teste sociométrico de 
um grupo - com a meta de alcançar um sociograma objetivo - seria depois 
de várias sessões, quando o grupo já estiver bem estabelecido e com 
relacionamento apropriado com o terapeuta.

Dessa forma, o sociograma possibilita que o terapeuta possa contar 
e analisar as reciprocidades e as escolhas “télicas” no grupo. O fator Tele 
será melhor explicado no tópico à frente, mas inicialmente pode-se en-
tender o fenômeno Tele como a empatia mútua entre dois indivíduos.
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Sociatria
A sociatria compõe a terapêutica das relações sociais. Moreno institui 

como métodos a Psicoterapia de Grupo, o Sociodrama e o Psicodrama. Ele 
acreditava que por meio desses métodos seria alcançada a cura do social.6 

A Psicoterapia de Grupo tem o objetivo de tratar as relações interpes-
soais inseridas na dinâmica grupal. Já o Sociodrama é um tipo de terapia 
de grupo em que o próprio grupo é o protagonista. As pessoas permane-
cem reunidas durante o tempo que possuem um objetivo em comum ou 
tarefa, por exemplo, trabalhar ou estudar juntos. Enquanto que o Psico-
drama é o tratamento da pessoa e do grupo através da ação dramática.

A CONCEPÇÃO DE HOMEM PARA MORENO

Para Moreno o indivíduo é um ser social, que precisa ser estudado atra-
vés de suas relações interpessoais. Com isso, a inter-relação entre as pes-
soas é o eixo fundamental para a sua teoria.

Homem como agente social e espontâneo

Moreno tem uma visão positiva de ser humano, acreditando que este 
possui fatores inatos favoráveis para seu desenvolvimento que não estão as-
sociados a tendências destrutivas. O homem é visto como agente participan-
te desde o seu nascimento, sendo o parto sua primeira cena da vida social.

Moreno afirma que os recursos inatos são a espontaneidade, a cria-
tividade e a sensibilidade. Porém, se o indivíduo estiver inserido em am-
bientes ou sistemas sociais opressivos, essa pré-condição saudável pode 
ser perturbada. Nessa situação, seria necessária a restauração dos fatores 
vitais, buscando a renovação dos vínculos afetivos e da atitude transfor-
madora diante do meio.

Fator E ou Espontaneidade

Para Moreno, a espontaneidade ou fator E é a capacidade de respon-
der adequadamente à situação. Ele explica que, além de ser um fator ina-
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to, a espontaneidade é necessária para que os processos de cura mental 
sejam eficazes.

No livro Psicodrama (1975), ele define a espontaneidade:

O protagonista é desafiado a responder, com um certo grau de ade-
quação, a uma nova situação ou, com uma certa medida de novidade, 
a uma antiga situação. Quando um ator no palco se encontra sem uma 
conserva de papel [...] tem que improvisar, de recorrer a experiências 
que não estão preparadas de antemão para sua representação mas que, 
pelo contrário, ainda se encontram enterradas dentro deles [...]. Afim de 
mobilizá-las e dar-lhes forma, necessitam de um transformador e cata-
lisador.1

Observa-se que no Psicodrama a espontaneidade é deflagrada como 
uma inteligência que se apresenta no aqui e agora, como um catalizador, 
não só na perspectiva das palavras, mas também em todos os outros tipos 
de expressão, como a atuação, a dança, o canto etc.

A Revolução Criadora moreniana é a busca da dissolução das con-
servas culturais, através da ruptura de padrões de comportamento es-
tereotipados. Há uma concepção de recuperação da espontaneidade e 
da criatividade. Um homem criador e produtivo está sempre disposto a 
dissolver as conservas culturais existentes, criando novas ideias e formas.

Dessa forma, as conservas culturais devem servir apenas como ponto 
de partida e de base para a ação. 

A espontaneidade somada com a criatividade seria a mais elevada for-
ma de inteligência, e ambas são as forças primárias no comportamento 
humano.¹ 

Gonçalves6 esclarece que:

A possibilidade de modificar uma dada situação ou de estabelecer uma 
nova situação implica em criar: produzir, a partir de algo que já é dado, 
alguma coisa nova. A criatividade é indissociável da espontaneidade. A 
espontaneidade é um fator que permite ao potencial criativo atualizar-
-se e manifestar-se. 
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QUESTÕES COMENTADAS

01.Ano: 2014. Banca: FGV. Órgão: TJ-GO. Prova: Analis-
ta Judiciário – Psicologia Jacob Lévy Moreno é um teó-
rico bastante conhecido por seus estudos em psicologia 
social e por ser o criador: 

 Ⓐ da psicologia dos jogos;
 Ⓑ da psicologia analítica;
 Ⓒ do Psicodrama;
 Ⓒ da psicologia simbólica;
 Ⓓ do gestaltismo.
 Ⓔ Parte superior do formulário

COMENTÁRIO:
Para visualizar a alternativa correta desta questão é necessário conhecer 
quem foi J. L. Moreno ou mesmo os criadores das teorias psicológicas 
apresentadas nas alternativas.
Alternativa A: INCORRETA. A banca tentou confundir o candidato afir-
mando que existe a Abordagem Psicologia dos Jogos, quando, na ver-
dade, podemos verificar que o estudo dos jogos está inserido em várias 
abordagens de estudo, havendo referências sobre a teoria dos jogos.
A teoria dos jogos é apresentada como metodologia de investigação cien-
tífica para a relação de cooperação e de conflito entre os indivíduos, sendo 
utilizada para a construção de conhecimento de diversas áreas, como Polí-
tica, Biologia, Sociologia, Economia e Psicologia.10 

Alternativa B: INCORRETA. O criador da abordagem Psicologia analítica 
é Carl Jung.
Alternativa C: CORRETA.  O Psicodrama foi criado pelo médico psiquia-
tra, J. L. Moreno, em 1921. Destacado na literatura como um grande autor 
da Psicologia Social, Moreno também foi responsável pela criação da Psi-
cologia de Grupo e do Sociodrama.
Moreno foi um grande estudioso dos processos grupais. Ele acreditava 
que é inapropriado estudar o ser humano sem observar que este é imi-
nentemente um ser social. Dessa forma, o Psicodrama apresenta como 
objetivo desenvolver a percepção e compreensão do indivíduo em suas 
relações interpessoais e grupais.
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Alternativa D: INCORRETA. Também demonstra uma tentativa de con-
fundir o candidato, apresentando como abordagem teórica a psicologia 
simbólica, assim como na alternativa (A).
Alternativa E: INCORRETA. o criador da Abordagem Gestalt-Terapia é F. 
Perls.

02 Ano: 2014. Banca: FCC. Órgão: TRT – 19ª Região (AL). 
Prova: Analista Judiciário – Psicologia As técnicas de 
simulação procuram passar do tratamento individual e 
isolado para o tratamento em grupos, e do método, ex-

clusivamente, verbal ou de execução para: 

 Ⓐ a aplicação das competências técnicas; 
 Ⓑ a análise do desempenho individual;
 Ⓒ a ação social;
 Ⓓ o prognóstico de sucesso na apresentação dos resultados exigidos 

pela função;
 Ⓔ a aceitação dos modelos de trabalho presentes.

COMENTÁRIO:
Vamos comentar cada assertiva para encontrarmos a resposta correta:
Alternativa A: INCORRETA. A alternativa está errada, já que não se trata 
apenas de aplicação das competências técnicas.
Alternativa B: INCORRETA. O objetivo das técnicas de simulação não é a 
análise do desempenho individual.
Alternativa C: CORRETA. A abordagem Psicodramática apresentou uma 
proposta diferente em relação às teorias vigentes da sua época, o Behavio-
rismo e a Psicanálise, em que o tratamento era individual e privilegiava a 
expressão verbal do cliente.
A ação é denominada como o conjunto de movimentos, atitudes, gestos e 
palavras que os atores encenam durante as interações grupais espontâneas.18

Moreno, criador do Psicodrama, percebeu que o ato de dramatizar po-
deria ser terapêutico tanto para o protagonista como para todos os par-
ticipantes do grupo envolvidos na encenação. Ele construiu uma teoria 
para embasar seu ponto de vista sobre as relações interpessoais e o novo 
método de psicoterapia. Houve, então, uma mudança do método de tra-


