PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE SÃO PAULO
FACULDADE DE CIÊNCIAS HUMANAS E DA SAÚDE

Disciplina: Teoria Psicodramática
Departamento de Teorias e Práticas Clínicas
Semestre: 1º ou 2º

Período: 3º ou 4º

Eixo: Fundamentos teórico-metodológicos
Créditos: 03

Carga Horária: 45h

Modalidade pedagógica: Teórico-prática
Ementa da Disciplin a:
Aproximação da a bo rdagem Mo reniana, proposta teórico-metodológica que vê o
homem em s uas tramas relacionais. Sistematização dos pres supostos filosófic os,
científicos

e

i nstrumentais

do

uni verso

conceitual

de

Moreno,

situado s

historicamente, referentes à vis ão de hom em e de mundo. Apreens ão do alc anc e do
pensamento/ aç ão ps icodramáticos e os múltiplos contextos de aplicabilidade do
Psicodrama no mund o contemporâneo. Desenvolvimento de po stura de produção de
saber que articule pe nsamento e ação at ravés de vivê ncias e reflexões em grupos na
sala de aula.
Objetivos do Cu rso:
O aluno deverá ser capaz de : (a) s ituar historicamente o Pro jeto Morenia no,
cons iderando a biografia do autor, as pri ncipais influencias e o s momentos criativos
da produção de seu pensamento e de sua s obras; (b) a nalisar o alc ance e o impact o
do pe nsamento/aç ão ps icodramáticos, suas aplicações e caminhos no mundo
contemporâneo; (c) sistematizar, de forma básica, os pressupostos filosófic os,
científicos e instrumentais (u nive rso conceitual) Morenianos, referentes a visão de
homem e de mundo; (d) produzir um sa ber que articule pe nsamento e existê nc ia
situados historicamente; (e) descre ver os múltiplos contextos da a plicabilidade do
Psicodrama; (f) com partilhar a vivê ncia e a reflexão refere ntes a c onstrução de um
grupo de tra balho voltado para aprendizagem significati va.
Temas Centrais:
Leva ntamento de experiências s ócio-psicodramáticas anteriores e a rep resentação
que trazem da Propos ta Moreniana. O q ue e Psicodrama? Vi são Inicial do Pro jeto
Moreniano.
Áreas de aplicação. Localização históri co–cultural do Psic odrama. Histórico do
Psicodrama e s ua chegada ao Bras il. O pe ns amento psicodramátic o em movimento. A
institucionalização

FEBRAP.

Os

quatro

momentos

criativos

do

fundado r

do

Psicodrama e princi pais influências: Reli gioso e Filos ófico; Teatral e Terapêutico;
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Sociológico e Grupa l. Organização e Cons olidação. O Projeto S ocionômico e a visão
Moreniana de home m e de mundo. Biografia de J. L. Mo reno. Familiarizar-se com o
universo conceitua l da abordagem Ps icodramática: Espo ntan eidade e Criati vidade,
Encontro, Conserva Cultural, Papel, Matriz de Identidade, c o-cons ciente e c o incons ciente, a qui e agora, catarse de int egração, redes soc iométricas, átomo s ocial.
O Psicodrama na psicoterapia, na educaçã o, nas i nstituições, na orga nização.
Bibliografia Básica:
BERMUDES, J. G. R. Introduç ão ao Psicodrama. São Paulo: Mestre Jou, 1970
Bibliografia C omple mentar:
ALMEID A, W. C. O que é Psicodrama. São Paulo: Bras iliense, 1969
BUBER, M. Yo y tu. Buenos Aires : Editora Nueva Vision, 1969
MORENO, J. L. Las Pal avras del Padre. Buenos Aires: Editora Vancu, 1976
____ ________ Psi codrama.
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