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Daquilo que eu Sei 

 

Daquilo que eu sei 

Nem tudo me deu clareza 

Nem tudo foi permitido 

Nem tudo me deu certeza... 

Daquilo que eu sei 

Nem tudo foi proibido 

Nem tudo me foi possível 

Nem tudo foi concebido... 

Não fechei os olhos 

Não tapei os ouvidos 

Cheirei, toquei, provei 

Ah Eu! 

Usei todos os sentidos 

Só não lavei as mãos 

E é por isso que eu me sinto 

Cada vez mais limpo! 

Cada vez mais limpo! 

Ivan Lins 

 

http://letras.mus.br/ivan-lins/
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RESUMO: O objeto desta pesquisa-intervenção foi o Psicodrama Pedagógico com crianças 

com queixa escolar. Teve por objetivo geral analisar a contribuição do Psicodrama 

Pedagógico no atendimento psicopedagógico de crianças com queixa escolar. Como objetivos 

específicos buscou-se identificar quais são as queixas da escola sobre as crianças; verificar 

como as crianças se expressam diante de diferentes técnicas do Psicodrama Pedagógico; 

verificar se as formas como as crianças se expressam nos encontros de Psicodrama 

Pedagógico corresponde ou não às queixas da escola. Partiu-se da hipótese que as atividades 

desenvolvidas no trabalho psicopedagógico associado ao método psicodramático viabiliza que 

as crianças se expressem e se percebam como sujeitos operantes no meio podendo transformá-

lo em função de suas ações. Buscou-se responder às seguintes perguntas: Quais são as queixas 

da escola sobre as crianças? Como as crianças se expressam diante de diferentes técnicas do 

Psicodrama Pedagógico? As formas como as crianças se expressam nos encontros de 

Psicodrama Pedagógico corresponde ou não às queixas da escola? O universo da pesquisa foi 

uma OSCIP localizada na cidade de São Paulo e os sujeitos foram 7, a saber: 2 professores da 

escola regular na qual as crianças estudam e 5 crianças que compõem o grupo. A metodologia 

utilizada foi de cunho qualitativo do tipo pesquisa-intervenção e o instrumento de coleta de 

dados foram os encontros com utilização do método psicodramático com um grupo de 5 

crianças que apresentam queixa escolar, além de entrevista semiestruturada com duas 

professoras. Os discursos das crianças e das professoras foram analisados pautados na análise 

de conteúdo de Bardin (2012). A pesquisa se fundamentou em autores que discutem as 

seguintes categorias: Psicodrama Pedagógico: Maria Alicia Romaña e Alícia Fernanández, 

Psicodrama: Moreno. Quanto aos resultados constatou-se que, no início dos encontros as 

crianças demonstravam insegurança e falta de interesse, porém aos poucos, tornaram-se 

curiosas com a proposta de trabalho uma vez que possibilitou momentos de acolhimento, 

sensibilização e autorreflexão, permitindo questionamentos e aprendizagem compartilhados 

na ação do grupo, o que influenciou as tomadas de decisões, permitindo o protagonismo. 

Concluiu-se que o Psicodrama Pedagógico ao dar voz às crianças possibilita que elas se 

expressem de modo que se percebam como sujeitos atuantes no meio podendo transformá-lo, 

vivenciam por meio da dramatização as situações de conflito vividas no cotidiano podendo 

refletir sobre elas.  

 

Palavras-chave: Psicodrama Pedagógico, Psicopedagogia, ONG, Crianças, Queixa escolar 

 

 

 

 

 

 



Title: Pedagogical Psychodrama: research-intervention with children with school 

problems 

 

ABSTRACT: The object of this research-intervention was the Pedagogical Psychodrama 

with children with school problems. Its general objective is analyze the contribution of 

Pedagogical Psychodrama at psychopedagogic attendance with school problems. As the 

especific objective is the search of identify what are the school complaints about the children; 

see how children express themselves on different techniques of teaching psychodrama; verify 

if the ways which children express themselves in pedagogical psychodrama meetings 

corresponds or not to school complaints. It started from the hypothesis that the activities in 

educational psychology work associated with the psychodrama method enables children to 

express themselves and understand themselves as operant subject in the environment and can 

transform it according to their actions. It sought to answer the following questions: What are 

the school's complaints about the children? How children express themselves on different 

techniques of Pedagogical Psychodrama? The ways in which children express themselves in 

Pedagogical Psychodrama meetings corresponds or not to the school's complaints? The 

research universe was an OSCIP located in São Paulo and the subjects were 7, namely: 2 

teachers of the regular school where children study and 5 children who compose the group. 

The methodology used was of qualitative nature of the intervention-research type and the data 

collection instrument were meetings with use of psychodrama method with a group of 5 

children with school problems, beyond semi-structured interviews with two teachers. The 

speeches of children and teachers were analyzed guided by the Bardin content analysis 

(2012). The research was based on authors who discuss the following categories: Pedagogical 

Psychodrama: Maria Alicia Romaña and Alicia Fernández, Psychodrama: Moreno. As for the 

results it was found that at the beginning of the meetings children  showed insecurity and lack 

of interest, but gradually became curious by the proposed work once it allowed moments of 

acceptance, awareness and self-reflection, allowing questions and apprenticeship shared in the 

group action, which influenced the decision-making, enabling the leadership. It was 

concluded that the educational psychodrama by giving voice to children enables them to 

express themselves so that they perceive them as acting subjects in the environment being 

able to transform it, they experience through the dramatization the conflict situations lived in 

daily life being able to reflect on them. 

 

Keywords : Pedagogical Psychodrama , Psychopedagogy, NGO, children , School complaint 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Título: Psicodrama Pedagógico: investigación-intervención con niños com quejas 

escolares. 

 

 

RESUMÉN: El objeto de esta investigación-intervención fue el Psicodrama Pedagógico con 

los alumnos de la escuela. Hubo por objetivo geral analisar la contribuición del Psicodrama 

Pedagógico en la atención psicopedagógico de los alumnos con dificultades de aprendizaje y 

con quejas escolares. Como objetivo específicos hemos buscado identificar cuáles son las 

quejas que acercan los niños en las escuelas; verificar las formas como los niños se expresan 

delante de diferentes técnicas en encuentros de Pscicodrama Pedagógico, sí corresponde o no 

las quejas de la escuela. Se partió de la hipotesis que las actividades del trabajo de la  

psicología educativa asociado con el método del psicodramatico permite que los niños se  

expresen y de  percibirse cómo sujetos operantes en el medio  y lo pueden transformar en 

función de sus acciones. Buscase contestar las siguientes preguntas:¿Cuáles son las quejas de 

las escuelas sobre los niños?. ¿Cómo los niños se expresan delante diferentes técnicas del 

Psicodrama Pepagógico?.¿Las formas como los niños se expresan en los encuentros de 

Psicodrama Pedagógico corresponde o no las quejas de la escuela?. El universo de la pesquisa 

fue  una OSCIP localizada en la  ciudad  de São Paulo y los sujetos fueran siete (7), a saber: 

Dos (2) maestros de la escuela regular en cúal los niños estudan e cinco(5)niños que compoen 

el grupo. La metodologia utilizada fue de carácter cualitativo del tipo de pesquisa-

intervención y la recolección de datos fueron los  encuentros con el uso del método de 

psicodrama con un grupo de 5 niños con quejas escolares, así como entrevistas semi 

estructuradas con dos maestros. Los discursos de los niños y los maestros se analizaron 

guiados por el análisis de contenido de Bardin (2012). La investigación se basa en autores que 

hablan de las siguientes categorías: Psicodrama Pedagógico: Maria Alicia Romaña e Alícia 

Fernández,Psicodrama: Moreno. En cuanto a los resultados se encontró que al principio de los 

encuentros  los niños mostró inseguridad y la falta de interés, pero poco a poco se convirtió en 

intrigado por el trabajo propuesto una vez permitido momentos de aceptación, sensibilización 

y auto-reflexión, permitiendo preguntas y el aprendizaje compartida en la acción del grupo, lo 

que influyó en la toma de decisiones, permitiendo el papel. Se concluyó que el Psicodrama 

Pedagógico é educativo para dar voz a los niños les permite expresarse de manera que ellos 

perciben como sujetos que actúan en el medio puede convertirlo, la experiencia a través del 

drama de las situaciones conflictivas encuentran en la vida diaria y puedan reflexionar sobre 

ellas. 

 

Palabras clave: Psicodrama Pedagógico, Psicopedagogia, ONG, los niños, quejas escolar. 
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APRESENTAÇÃO 

 

[...] seres histórico-sociais, nos tornamos capazes de comparar, de 

valorar, de intervir, de escolher, de decidir, de romper, por tudo isso, 

nos fizemos seres éticos. Nós somos porque estamos sendo.   

 

   Freire, (1996, p. 36)  

                                                                                               

 Minha trajetória como educadora não se iniciou no momento da conclusão do curso de 

Pedagogia, mas ao longo da minha vida pessoal na convivência familiar e profissional. Desde 

pequena, os livros me fascinavam e minha primeira professora fez despertar ainda mais o meu 

interesse pela leitura, pois ela utilizava os livros de histórias infantis diariamente e sempre 

pedia para que todas as crianças fizessem a releitura da história e aproveitava para direcionar 

a atividade do dia. Lembro-me como essa atividade era agradável para mim. 

 A fase entre a infância e a adolescência foi muito influenciada por leituras de 

almanaques e gibis da época. Costumava ir em uma banca de jornal perto de nossa residência 

e negociava com o proprietário a compra e a devolução das revistinhas, trocando por números 

novos e de valores inferiores, só para conseguir nova leitura. Estas leituras, além de 

divertidas, serviram de conteúdo para ampliar meu vocabulário e para brincadeiras onde eu 

era a professora e os livros oferecidos na “minha escola”, eram os tais gibis, os “alunos”, 

meus amigos da vizinhança. 

           Pensar em ser professora me encantava, porém estava distante de mim cursar o Ensino 

Superior, uma vez que não tinha condições financeiras para tal e os estudos eram vistos pelos 

meus pais muito mais como obrigação e formação para o trabalho do que para qualquer 

escolha de carreira.            

 Sempre estudei em escolas públicas, comecei a trabalhar na adolescência no comércio 

local, segui esta trajetória por algum tempo mantendo o desejo de ser professora. Dessa 

forma, auxiliava meus colegas em sala de aula durante todo o período escolar. 

 Como a vida nem sempre segue por caminhos por nós sonhados, minha carreira 

profissional se deu no setor administrativo. Embora não estivesse atuando diretamente em 

escolas ou algo semelhante, percebo que tive várias experiências como educadora em espaços 

não formais de educação. Durante seis anos atuei ativamente na Federação de Bandeirantes do 



Brasil (FBB), denominada Movimento Bandeirante (meus filhos faziam parte deste grupo de 

atividades sociais) que propunha ações de cidadania e formação de conceitos morais e cívicos 

a respeito da sociedade e  da natureza, colocando a criança como centro ativo e participativo 

deste espaço apontando a responsabilidade, direitos e deveres de cada um. Ministrava 

palestras e jogos dinâmicos, como também realizava campanhas para coleta de roupas e 

visitava escolas e asilos.  

 Nesse percurso, aprendi que a educação não ocorre somente na escola formal e que o 

educador pode ser qualquer pessoa que se disponha a ensinar desde que tenha conhecimento 

das propostas que serão desenvolvidas. Também aprendi que quando o outro, criança ou 

adulto se envolvem nas ações do cotidiano e da comunidade, o interesse em realizar algo em 

prol do bem-estar alheio é muito maior. 

 Em função dessa trajetória na educação não formal busquei, como carreira definitiva, 

o magistério, que, aliás, sempre foi meu desejo desde a infância como citei anteriormente.   

Além disso, tenho duas filhas egressas do curso de Pedagogia, o qual eu era grande 

incentivadora apoiando-as e, com elas estudava vários teóricos da educação, fato este que me 

levou a entender o cotidiano do qual fazia parte e me apaixonar ainda mais pela área da 

educação. 

         No ano de 2008, ingressei no curso de Pedagogia na Universidade Nove de Julho 

(UNINOVE), e durante minha formação, certifiquei-me sobre o que observei anteriormente 

nos espaços em que atuei, ou seja, que nem todas as crianças aprendiam da mesma maneira e 

ao mesmo tempo. Isso acontecia também entre os adultos matriculados, pois nem todas as 

pessoas têm interesse em aprofundar leituras, ou conhecer maiores obras literárias, e aqueles 

alunos que se destacavam nesta atividade eram os que se podia observar maior conhecimento 

e compreensão de conceitos trabalhados, alguns que já tinham sido vistos no curso do ensino 

médio. Gostar de ler, ou ter este hábito, propõe uma maior flexibilidade e compreensão de 

contextos e conteúdos. Quando iniciei o estágio obrigatório no ensino fundamental fiquei 

surpresa ao observar o grande número de alunos do 5º ano que não sabiam ler e escrever. Em 

função disso, busquei participar de um curso de “Mediadores de Leitura” que orientava como 

introduzir o livro de histórias para crianças ainda em fase de alfabetização. O objetivo era 

oferecer leituras em escolas públicas por um determinado período e com esta prática estimular 

o interesse e a curiosidade da criança em se apropriar da leitura e da escrita.  

Naquele espaço foi possível perceber novamente as dificuldades de aprendizagem que 

afetavam crianças, inclusive aquelas que se interessavam pela atividade proposta. Pude 



constatar a frustração das crianças que tinham dificuldade na leitura e na escrita, embora 

participantes de situações normais de escolaridade. Percebi no espaço escolar, um grande 

número de alunos que não aproveitavam as experiências de aprendizagem vividas na escola 

por se sentirem completamente perdidos. Essas crianças acumulavam, ao longo dos anos, 

lacunas e defasagens que aos poucos as levavam a se afastar da vida escolar, ou terminavam a 

escolaridade de forma precária e com grande atraso. Este fato, além de ser muito penoso para 

o indivíduo é revestido de prejuízo para a sociedade.  

Ainda durante a formação em Pedagogia, participei da ação desenvolvida pela 

Uninove, como aluna monitora, que possibilita ao estudante atuar em sala de aula com alunos 

dos semestres iniciais. A disciplina que eu monitorava era Psicologia da Educação e, nessa 

experiência, constatei como as defasagens não corrigidas na idade correta prejudicavam o 

desempenho acadêmico de muitos alunos. Percebi que, quando um aluno expressava suas 

dificuldades era possível trabalhar as lacunas existentes e, consequentemente, obter melhor 

desempenho em sala de aula.  

Assim que me formei, ingressei no curso de especialização Lato Sensu em 

Psicopedagogia Clínica e Institucional, também na Uninove, a fim de compreender, de forma 

mais clara, as dificuldades de aprendizagem e suas possíveis intervenções. 

A formação em Psicopedagogia ampliou muitos conhecimentos sobre a educação e 

sua função social, ampliando a clareza sobre as responsabilidades de um educador. A 

disciplina Teorias Psicanalíticas despertou muito meu interesse, uma vez que um dos assuntos 

abordados foi o Psicodrama, mencionado pela professora no desenvolvimento dos conteúdos. 

Esta prática consiste em trabalhar atividades grupais desenvolvendo o funcionamento 

das relações interpessoais, que é o maior eixo estudado nesta ação possibilitando aos 

psicopedagogos e educadores sociais tratar as questões de dificuldades de aprendizagem com 

jogos dinâmicos dramatizados espontaneamente, permitindo ao indivíduo desenvolver a 

criatividade e a autonomia. No final do curso fiquei bastante interessada em dar continuidade 

ao estudo do Psicodrama, mas por questões diversas, não foi possível iniciar esta formação de 

imediato. 

Em 2011, iniciei uma atividade voluntária como psicopedagoga em uma Organização 

Sociedade Civil de Interesse Público (OSCIP), localizada na cidade de São Paulo atendendo 

duas vezes por semana crianças de 06 a 12 anos que buscam a instituição por encontrarem 

dificuldades no processo de aprendizagem.  



A ação e o trabalho neste Instituto me possibilitaram melhor compreensão sobre as 

questões de aprendizagem, as consequências da não aprendizagem e as possibilidades de 

intervenção que podem ser desenvolvidas em um espaço de educação não formal. 

          No início do exercício de minha atuação como psicopedagoga, passei a desenvolver 

atividades com as crianças utilizando os recursos do psicodrama, observando resultados 

satisfatórios, mas pouco concisos, pois eu não tinha maiores informações e compreensão 

sobre como trabalhar efetivamente o psicodrama e as técnicas que envolvem este 

procedimento didático pedagógico. 

         No primeiro semestre de 2013, concretizando o que tinha almejado, comecei o curso de 

Formação em Psicodrama em uma instituição credenciada pela Federação Brasileira de 

Psicodrama (FEBRAP), a Escola Animus. O meu objetivo era aprimorar os estudos sobre o 

tema e desenvolver a prática dos recursos possíveis para o uso destas experiências com 

crianças que apresentam dificuldades de aprendizagem, assunto que tanto me inquietava e, ao 

mesmo tempo me instigava, pois propunha, a partir destes novos conhecimentos, desenvolver 

novas metodologias no trabalho psicopedagógico que realizo na ONG na qual sou voluntária. 

  No segundo semestre do mesmo ano, ingressei como aluna especial no Programa de 

Mestrado em Gestão e Práticas Educacionais (PROGEPE) da Uninove e, nesta ocasião, tive a 

oportunidade de cursar a disciplina Profissionais da Educação: Formação e Trabalho, no 

período de agosto a dezembro, ministrada pelas professoras doutoras Ligia de Carvalho Abões 

Vercelli e Roberta Stangherlim. Participar dessa disciplina foi de muita importância para 

mim, pois com os conhecimentos adquiridos revi meu papel como profissional e verifiquei na 

prática o quanto ainda precisava aprender para conquistar avanços na carreira docente. 

        Ainda em 2013, participei como ouvinte e ajudei a organizar o “IV Seminário 

Internacional de Educação” cuja temática foi “Paulo Freire e a Educação Superior”, evento 

realizado pela Uninove, no qual pude ter um contato maior com a vida e a obra de Paulo 

Freire. Foi uma experiência enriquecedora.   

Entendo que o relato acima justifique minhas escolhas anteriores, tais como: formar-

me pedagoga, cursar Lato Sensu em Psicopedagogia clínica e institucional e especializar-me 

em Psicodrama, além de participar como aluna ouvinte no Programa de mestrado. 

No ano de 2014, participei do processo seletivo no Programa do qual já participava e 

ingressei como aluna do mestrado, compondo a Linha de Pesquisa em Metodologias da 

Aprendizagem e Práticas de Ensino (LIMAPE). No primeiro semestre desse ano, cursei a 



disciplina Metodologia da Pesquisa Científica e da Intervenção, ministradas pelos professores 

doutores Jason Ferreira Mafra, José Eduardo de Oliveira Santos, Roberta Stangherlim e Ligia 

de Carvalhos Abões Vercelli, a qual foi de suma importância para que eu pudesse 

compreender as correntes epistemológicas do conhecimento científico e todas as etapas que 

compõem um projeto de pesquisa podendo, assim, ajustar meu projeto inicial. 

  Nesse semestre também cursei a disciplina de Gestão e Práticas Educacionais, sob o 

enfoque de autores da teoria crítica, ministrada pela professora Dra. Rosemary Roggero, na 

qual foi possível discutir tais teorias, que me possibilitaram uma visão crítica sobre as 

políticas públicas e educacionais, permitindo-me compreender o contexto atual e a 

importância da continuidade dos estudos no campo da pesquisa educacional.  

             Em abril de 2014, participei com apresentação de trabalho, do 19º Congresso 

Brasileiro de Psicodrama, cujo eixo temático foi “A humanidade do século 21”. O trabalho 

tinha como tema “Projetos educacionais nas instituições, organizações e comunidade” sob a 

direção da professora Dra. Leila Kim e egos auxiliares, grupo de psicodramatistas do qual 

faço parte. Esta vivencia com Psicodrama versou sobre as possibilidades de desenvolver 

projetos educacionais no sentido de contribuir para a integração das áreas de educação e 

saúde, promovendo o planejamento e gestão de projetos em organizações e comunidades por 

meio de conhecimento de tipos de projetos, métodos de elaboração, planejamento e avaliação, 

em grupos de pessoas, que não se conhecendo, possam estabelecer entre si estratégias 

coletivas que permitam compreender objetivos e papéis. 

 No segundo semestre cursei as disciplinas Paulo Freire, práxis e educação ministrada 

pelos professores doutores Jason Ferreira Mafra, Ligia de Carvalho Abões Vercelli e Adriano 

Salmar de Nogueira e Taveira na qual tive a oportunidade de conhecer e discutir diferentes 

obras de Paulo Freire, além de aprofundar a reflexão sobre minha prática pedagógica. 

           Em setembro de 2014, participei com apresentação de trabalho do “II Encuentro 

Educacional de Práticas Pedagógicas Emancipadoras de Nuestra América”, realizado na 

Argentina, na cidade de Buenos Aires.  Apresentei, junto com minha orientadora, o trabalho 

intitulado “O Psicodrama com recurso psicopedagógico”.  

         Ainda em 2014, cursei a disciplina Educação, Linguagens e Interpretação, ministrada 

pelos professores doutores Ana Maria Haddad Baptista e Maurício Pedro da Silva. As aulas 

foram equivalentes a encontros literários, muito enriquecedores para minha formação, pois o 

grupo discutia autores diversos da literatura e, concomitantemente fazíamos articulação com 



as questões educacionais. Como avaliação desta disciplina, escrevi um artigo articulando os 

textos discutidos com a minha pesquisa. Tal artigo compôs um capítulo do livro “Educação, 

Linguagens e Interpretação.” organizado pelos professores doutores Ana Haddad e Maurício 

Pedro, o qual foi publicado no início de 2015. 

       No mês de novembro de 2014, deste mesmo ano, participei do XVII Encontro Nacional 

de Didática e Prática de Ensino (ENDIPE) que teve como eixo temático: A Didática e a 

Prática de Ensino nas relações entre escola, formação de professores e sociedade. O trabalho 

apresentado faz parte da pesquisa que venho realizando, sob o tema “O Psicodrama como 

recurso psicopedagógico”. Também apresentei o trabalho intitulado “Psicopedagogia 

Institucional: o psicodrama em foco” no “VIII Seminário Nacional de Pesquisa”, ocorrido 

nesse mesmo mês na Uninove e, concomitantemente, participei como ouvinte do “I 

Congresso Internacional de Práticas Pedagógicas da Educação Básica” (CIPPEB) promovido 

pela Universidade Nove de Julho e pela Secretaria de Educação de São Paulo. 
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INTRODUÇÃO  

                 

Um dos saberes primeiros, indispensáveis a quem, chegando [...] pretende 

que sua presença se vá tornando convivência, [...]. É o saber da História 

como possibilidade e não como determinação. O mundo não é. O mundo 

está sendo. 

                                                                                                                   

Freire, (1996, p. 85) 

 

Segundo dados do Instituo Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), em julho de 

2014, o Brasil contava com 202.768.562 (duzentos e dois milhões setecentos e sessenta e oito 

mil quinhentos e sessentas e dois) habitantes. A cidade de São Paulo, metrópole mais 

populosa do país, possuía nessa data 11.895.893 (onze milhões oitocentos e noventa e cinco 

mil oitocentos e noventa e três) pessoas (BRASIL, 2015).  Mesmo com esses números, nossas 

condições de aprendizagens escolares são as piores do mundo. Os índices de rendimento 

escolar apontados pelo Sistema de Avaliação da Educação Básica1 (SAEB) e pelo Exame 

Nacional do Ensino Médio (ENEM), do Ministério da Educação (MEC), são desoladores 

(BRASIL, 2015).  

No ENEM de 2014, segundo o MEC, 529.374 (quinhentos e vinte e nove mil trezentos 

e setenta e quatro) estudantes obtiveram nota zero na redação da prova o que corresponde a 

8,5% dos candidatos. A Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico 

(OCDE) apresenta um ranking da educação em 36 países, no qual o Brasil encontra-se, 

atualmente, na penúltima posição, à frente somente do México. A OCDE também aponta que 

o salário do professor no Brasil é o segundo pior entre os 34 países membros da organização e 

10 países parceiros, incluindo o Brasil. (BRASIL, 2015). 

Os censos escolares divulgados pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas 

Educacionais Anísio Teixeira (INEP) também apontam a grave situação do atraso escolar, ou 

seja, distorção idade/série. Isso significa que mais da metade dos estudantes do Ensino 

Fundamental não cursa a série correspondente à idade. (REVISTA GUIA DA PREFEITURA, 

2014, p. 10). 

Em 11 de fevereiro de 2015, o INEP divulgou o último censo escolar e, os dados 

revelam algumas melhoras, a saber: pelo quinto ano consecutivo, as matrículas em educação 

                                                 
1 De acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN, lei nº 9394/96), compreende a 

Educação Infantil, Ensino Fundamental I e II e Ensino Médio. 
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integral, isto é, alunos que permanecem pelo menos sete horas em atividades escolares, 

aumentou de 3,1 milhões para 4,4 milhões. Além disso, a oferta de vagas em creche teve um 

aumento de 40% nos últimos quatro anos. Ao todo, o censo de 2014 registrou 49,8 milhões de 

alunos matriculados na Educação Básica. No ano anterior, eram 50 milhões (BRASIL, 2015). 

 Francisco Soares, presidente do INEP, ressalta que “A queda é fruto do tamanho da 

população, que diminui a cada ano. É consequência, ainda, de um fenômeno positivo, a 

melhoria dos indicadores de progressão e, em consequência, a redução da defasagem idade-

série. O problema está sendo enfrentado e diminui a cada ano” (REVISTA GUIA DA 

PREFEITURA, 2014, p.10). 

O Ensino Fundamental, maior etapa de toda Educação Básica, ultrapassa os 28 

milhões de alunos. Destes, 15,7 (quinze milhões e setecentos mil) cursam os anos iniciais e 

12,8 (doze milhões e oitocentos mil) os anos finais, sendo que praticamente todos os alunos 

do primeiro ano do Ensino Fundamental estão na idade adequada para a série. No Ensino 

Médio, o número de matrículas permaneceu estável em quatro anos.  

Porém, apesar da melhora expressiva, tais dados ainda causam muita preocupação. 

Sabe-se que a defasagem idade/série no Ensino Fundamental ainda é gritante, que faltam 

vagas em creches para 180 mil crianças de 0 a 3 anos de idade somente na cidade de São 

Paulo, que o ensino integral ainda representa uma “gota no oceano” e que os alunos que 

terminam a Educação Básica apresentam defasagens gritantes em todas as disciplinas 

escolares, principalmente, em matemática. 

Vale lembrar que as políticas públicas para enfrentar a reprovação escolar tiveram 

início em 1983, com a implantação do Ciclo Básico de Aprendizagem. Nos anos 1990, com o 

objetivo de minimizar a defasagem idade/série foram implantados, no Estado de São Paulo, os 

Programas de Reorganização da Trajetória Escolar: classes de aceleração e o Regime de 

Progressão Continuada com a finalidade de diminuir a repetência e a evasão escolar 

(REVISTA GUIA DA PREFEITURA, 2014). 

Os resultados desses Programas podem ser visualizados pelos dados do Anuário 

Estatístico do Estado de São Paulo disponibilizado pela Fundação Sistema Estadual de 

Análise de Dados (SEADE)2. Ele aponta que os índices de evasão na Região Metropolitana de 

São Paulo (RMSP) contabilizam 2,18% e de reprovação 4,75%.  

                                                 
2 SEADE – www.seade.org.br 
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Esses números revelam que houve uma queda nos índices de evasão e de reprovação, 

porém o cotidiano da escola pública precisa ser melhorado, pois como vimos acima a 

qualidade do ensino encontra-se abaixo do nível esperado, portanto, aprovação não significa 

aquisição de conhecimento. Todos sabemos que muitas escolas têm formado analfabetos 

funcionais. Esse fato desestimula os alunos provocando faltas, evasão escolar, dificuldades de 

aprendizagem e fracasso escolar. 

Infelizmente, diante dos problemas que a escola enfrenta, Freller (2004) e Proença 

(2004) ressaltam que muitos gestores e professores têm encaminhado as crianças que não 

respondem às demandas por ela determinadas a atendimentos psicológicos e/ou 

psicopedagógicos com queixa de dificuldade de aprendizagem (DA). Baseado em que as 

escolas fazem esses encaminhamentos? Que atitudes foram tomadas anteriormente? Será que 

todas as crianças encaminhadas apresentam dificuldades de aprendizagem? Segundo Vercelli 

(2011, p. 80) :   

 

[...] Tudo passa a ser motivo de fracasso, o problema geralmente está no 

aluno e nenhuma investigação mais apurada é feita por parte dessa 

instituição. Essas crianças são “julgadas” sem que se leve em conta o todo e 

a escola insiste em não querer enxergá-las inseridas em um contexto 

histórico determinado. 

 

Vercelli (2011) aponta que em pesquisas realizadas por Proença (2004), são os 

professores e gestores que encaminham crianças com dificuldade de aprendizagem para 

tratamento médico, e psicológico e, acrescentamos também, o atendimento psicopedagógico. 

Esses profissionais, muitas vezes, fazem esse encaminhamento quando a criança se encontra 

nas séries iniciais, sendo que o início de escolarização é fundamental para o desenvolvimento 

futuro da criança. Nesse sentido, Freller (2004, p. 138-139, In: Vercelli, 2011, p. 80-81) 

ressalta que:  

 

O início do processo de escolarização é um momento extremamente 

importante para a criança e para os pais, em que fantasias e expectativas em 

relação à capacidade e ao destino de cada indivíduo e de sua família podem 

se concretizar, em função do desempenho escolar. [...] cabe à escola facilitar 

a passagem do mundo familiar para a cultura mais ampla, capacitando a 

criança de fluir a herança cultural, simbolizar de forma cada vez mais 

complexa e diversificada e se integrar ao mundo compartilhado de forma 

pessoal e criativa. 
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Enfatizamos que não estamos culpabilizando os professores, pelo contrário, as 

condições colocadas atualmente tais como o número elevado de alunos por sala, crianças com 

necessidades especiais sem que haja outro profissional para colaborar, problemas estruturais 

da escola, políticas públicas que acabam por desmerecer o papel do professor, má qualidade 

dos cursos de licenciatura, entre outros, faz com que muitos profissionais releguem a terceiros 

a responsabilidade que deveria ser da escola. 

Diante desse cenário, muitas entidades do Terceiro Setor3, entre elas as Organizações 

Não Governamentais (ONG), têm realizado trabalho psicopedagógico atendendo, 

principalmente, crianças e jovens de baixa renda e em vulnerabilidade social que, 

infelizmente, são excluídas da escola, por não conseguirem atender às demandas solicitadas. 

O Instituto P4, universo desta pesquisa, apresentado no Capítulo III, é um deles. 

Segundo Gohn (2012) o termo ONG refere-se a um tipo peculiar de organização da 

sociedade. Trata-se de um agrupamento de pessoas, organizado sob a forma de uma 

instituição da sociedade civil, que se declara sem fins lucrativos, com o objetivo de lutar e/ou 

apoiar causas coletivas [...]”. Tais organizações abrangem as Organizações da Sociedade Civil 

(OSC), as Organizações Sociais (OS) e as Organizações da Sociedade Civil de Interesse 

Público (OSCIP) (TACHIZWA, 2002).  

Conforme Fernandes (1994, p. 21), “sociedade civil” refere-se a “um conjunto de 

organizações e iniciativas privadas que visam à produção de bens e serviços públicos” sem 

intenção de lucro e em favor das necessidades da coletividade.  

O termo “Organizações Sociais” refere-se a entidades privadas sem fins lucrativos, de 

incentivo ao desenvolvimento de atividades voltadas às áreas de educação, pesquisa científica, 

meio ambiente, cultura, saúde e desenvolvimento tecnológico.  

Quanto às “Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público” (OSCIP), conforme 

a Lei nº 9.790, de 23 de março de 1999,  

 

                                                 

3 Terceiro Setor é um termo usado para fazer referência ao conjunto de sociedades privadas ou associações que 

atuam no país sem finalidade lucrativa. O terceiro setor atua exclusivamente na execução de atividades de 

utilidade pública. Possuem gerenciamento próprio, sem interferências externas.  

4 P – Inicial do Instituto na qual esta pesquisa foi realizada. 
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Art. 1º- Podem qualificar-se como Organizações da Sociedade Civil de 

Interesse Público as pessoas jurídicas de direito privado sem fins lucrativos 

que tenham sido constituídas e se encontrem em funcionamento regular há, 

no mínimo, 3 (três) anos, desde que os respectivos objetivos sociais e 

normas estatutárias atendam aos requisitos instituídos por esta Lei. (Redação 

dada pela Lei nº 13.019, de 2014). 

§ 1º Para os efeitos desta Lei, considera-se sem fins lucrativos a pessoa 

jurídica de direito privado que não distribui, entre os seus sócios ou 

associados, conselheiros, diretores, empregados ou doadores, eventuais 

excedentes operacionais, brutos ou líquidos, dividendos, bonificações, 

participações ou parcelas do seu patrimônio, auferidos mediante o exercício 

de suas atividades, e que os aplica integralmente na consecução do 

respectivo objeto social. (BRASIL, 1999, s/p).  

 

As OSCIP foram regulamentadas pelo Decreto nº 3.100, de 30 de julho de 1999. Esse 

novo marco legal partiu da ideia, fruto de estudos da Comunidade Solidária5 de que o público 

não é monopólio do Estado.  

A legislação de OSCIP ampliou a gama de finalidades das entidades reconhecidas pelo 

Poder Público como de interesse social, a fim de facilitar a colaboração entre entidades sociais 

e impulsionar o desenvolvimento; e instituiu um novo instrumento jurídico: o Termo de 

Parceria Ato Administrativo vinculado, com atribuição de qualificação, fiscalização e 

declaração de perda pelo Departamento de Justiça (DEJUS). 

A presente pesquisa foi realizada em uma OSCIP que oferece atendimento psicológico 

e psicopedagógico às crianças de 5 a 14 anos que apresentam queixas escolares. Seus 

colaboradores neste atendimento são profissionais voluntários que atuam nas áreas da 

Educação e da Psicologia. A psicopedagoga, pesquisadora e autora desta dissertação possui 

formação em Psicodrama e realiza os atendimentos utilizando-se do Psicodrama Pedagógico. 

Trata-se de uma metodologia pouco utilizada na educação, principalmente, com crianças, 

como verificamos nos trabalhos apresentados a seguir. 

Para compreendermos o universo do Psicodrama Pedagógico, foi realizado um 

levantamento de trabalhos existentes no banco de teses e dissertações no Portal da 

                                                 
5Comunidade Solidária é um conselho formado por 11 ministros de Estado e 21 representantes da sociedade 

civil. Foi criado em 1995 com o objetivo de auxílio ao combate à pobreza, desigualdade social e exclusão social 

no Brasil. Atua em programas inovadores de desenvolvimento social e tem como parceiros a sociedade e o 

Estado. Articulando ações de cunho político no intuito de beneficiar de alguma forma a sociedade civil. Entre 

outras práticas atua na área da Educação básica visando o combate ao analfabetismo no Brasil. No Programa de 

Alfabetização Solidária, tem como parceiros, a saber: o Governo Federal, o Ministério da Educação, municípios 

interessados e universidades brasileiras, que oferecem para jovens com idades entre 14 e 21 anos, em situação de 

pobreza, cursos de capacitação e formação. (MENEZES, Ebenezer Takuno de; SANTOS, Thais Helena dos. 

Verbete Comunidade Solidária. Dicionário interativo da Educação Brasileira. São Paulo: Mediamix, 2001. 

Disponível em < http:// www.educabrasil.com .br/comunidade.solidária/ Acesso em 09 de jan. de 2016.) 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2014/Lei/L13019.htm#art85
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2014/Lei/L13019.htm#art85


 

27 

 

Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) e no Instituto 

Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia (IBICT) por meio da Biblioteca Digital 

Brasileira de Teses e Dissertações (BDTD) destacando pesquisas realizadas na área da 

educação a partir do ano de 2010. Optamos pelos últimos cinco anos, pois estamos em busca 

de dados recentes sobre a temática. As palavras-chave utilizadas foram: Psicodrama 

pedagógico, Psicodrama psicopedagógico, Psicodrama educacional. Nessa busca, 

encontramos somente dois trabalhos de mestrado, a saber: Célia Maria Nunes (2012, 

UNICAMP) e Fernanda da Silva (2011, UNIVALI), apresentados a seguir. 

A pesquisa de Nunes (2012), intitulada “As possibilidades de mediação do sociodrama 

como leitura política da exclusão social nos grupos de educação de jovens e adultos sob a 

perspectiva de emancipação de Paulo Freire” desenvolvida pela Universidade Estadual de 

Campinas (UNICAMP) analisa a importância da mediação dos recursos do Psicodrama 

Pedagógico, nos processos de Educação de Jovens e Adultos da periferia de São Paulo, e 

nesta experiência seu objetivo foi fundamentar o contexto da concepção de mundo, sociedade 

e educação, que se inspira na pedagogia de Paulo Freire. Buscou recuperar e atualizar a 

originalidade da teoria de Jacob Levi Moreno, criador do Psicodrama e da teoria da 

espontaneidade, articulando com a proposta de educação, coletiva e participativa a partir dos 

pressupostos de educação popular freiriana. Esta pesquisa não se efetiva com crianças, mas 

tem como expressão o Psicodrama Pedagógico, por isso nosso interesse em utilizá-lo. 

A autora concluiu que as mediações e recursos do Psicodrama Pedagógico podem 

potencializar a ressignificação da aprendizagem, tanto na recuperação da autoestima, como na 

questão da identidade subjetiva do indivíduo e sua produção de consciência ética e cidadã, 

destacando a identidade, o histórico de vida e a participação política, social e coletiva dos 

participantes envolvidos nesta pesquisa. 

O outro estudo encontrado foi o de Silva (2011) cujo título é “Cartografias da 

Potência/Docência do Falso”, desenvolvido no Programa de Mestrado Acadêmico da 

Universidade do Vale do Itajaí - UNIVALI. 

 O propósito da pesquisa foi analisar os papéis sociais e psicodramáticos constituídos 

da identidade docente, utilizando a mediação psicodramática como recurso de formação 

continuada com professoras de Educação Infantil. 

Segundo Silva (2011), ao caracterizar uma pesquisa como qualitativa, percebe-se que 

está intrínseca a este conceito a participação das pessoas, acontecimentos e lugares que 
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compõem o objeto da pesquisa.  A dinâmica de investigação adotada foi a pesquisa ação 

colaborativa.  O desenvolvimento da pesquisa ocorreu como uma formação continuada para o 

grupo de professoras participantes. Este trabalho favoreceu a expressão de identidade e a 

análise das soluções grupais encontradas para a mudança de condições estereotipadas, 

permitindo ainda pensar nos papéis profissionais docentes, com possibilidades de reinvenções 

criativas das práticas educativas por meio do reconhecimento das ações e responsabilidades e 

desenvolvimento da autonomia de cada um, a partir de reconhecimento do próprio eu.  

A autora ressalta que nas atividades de formação eram desenvolvidas mediações 

grupais com base no referencial das teorias das artes, ciências e filosofia, entre os teóricos 

Moreno e Jung, Deleuze e Guattari, e nestes encontros as atividades eram de expressões 

teatrais, onde um dos principais objetivos era desenvolver a espontaneidade e promover 

interações grupais, para que ocorresse maior qualidade na formação e nas ações dos 

professores de Educação Infantil. 

Segundo a autora, o trabalho vivenciado com os participantes da pesquisa melhorou 

além da sua prática profissional, a vida das participantes em particular, pelo resgate de 

emoções e sentimentos represados e discutidos de forma vivencial, dinâmica e teatral, do 

grupo durante os encontros, mostrando a cada uma delas o seu papel profissional como 

docentes na Educação Infantil. 

No que se refere aos periódicos, fizemos uma busca no Scientific Electronic Library 

Online (SCIELO) utilizando as mesmas palavras-chave apontadas acima e encontramos 

somente um artigo, a saber: “Jornal Vivo: relato de uma experiência de ensino-aprendizagem 

na área da saúde” de autoria de Lídia Ruiz-Moreno, Maria Alicia Romaña, Sylvia Helena 

Batista e Maria Aparecida Martins, publicada no ano de 2004. 

Neste artigo, as autoras relatam uma experiência psicodramática desenvolvida, usando 

como cenário estratégico uma Oficina de Trabalho, com profissionais da saúde e da educação, 

experimentando a utilização das técnicas psicodramáticas para interpretação de um Jornal 

Vivo.  A dinâmica envolveu, a escolha da notícia, dramatização, e participação do grupo 

reunido, que a partir do envolvimento foi possível desenvolver uma nova versão dos fatos, 

como também enfatizar os níveis de análise que são desencadeados a partir do trato de 

questões de conflitos nos âmbitos individual, grupal e social; as dimensões interdisciplinares 

que compõem os espaços de formação. Foram observados também aspectos cognitivos, 
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emocionais e atitudinais, que no trabalho em grupo devem ser desenvolvidos no intuito de 

favorecer uma compreensão melhor das situações de ensino-aprendizagem compartilhadas. 

Também fizemos uma busca no site da Revista Brasileira de Psicodrama (RBP). No 

v.19, n. 2 de 2011 encontramos o artigo intitulado “Vínculo na prática educativa escolar e no 

sociodrama”, de autoria de Antônia Lucia Leite Ramos. O estudo partiu do pressuposto de 

que o vínculo é fundamental para a aprendizagem e para a convivência escolar. Poderá ser 

facilitado e/ou desenvolvido pela qualidade do movimento das pessoas, nas atividades lúdicas 

e sociodramáticas, quando o prazer é residente e espontâneo. Ramos descreve o relato da 

pesquisa-ação, de natureza qualitativa do tipo intervenção desenvolvida em uma escola 

pública, na cidade de Salvador - Bahia (BA), com dois grupos de estudantes do Ensino 

Fundamental, com o objetivo de compreender a importância do vínculo para a aprendizagem 

e a convivência.  

Segundo a autora, a abordagem metodológica foi escolhida pela possibilidade de 

confluir, num mesmo movimento, a intervenção com pessoas concretas e vivas no contexto 

escolar e que no dia a dia, expressaram seus conflitos, seus medos, seus saberes, seus ódios, 

seus amores, na realidade dos vínculos estabelecidos e nos dramas vividos em tempo presente, 

atualizados no ludodrama, junção de ludicidade e sociodrama, abordagens afins na construção 

do vínculo entre os atores escolares.   

Segundo Ramos (2011), a pesquisa teve uma abordagem pedagógica e não terapêutica, 

cuja diferenciação decorreu dos objetivos e não das técnicas psicodramáticas, e o sociodrama 

atuou no grupo no âmbito das questões pedagógicas. Nesta pesquisa foram usadas as técnicas 

básicas da metodologia no psicodrama realizadas em três etapas, a saber: o aquecimento, feito 

com jogos e brincadeiras; o desenvolvimento com as dramatizações dos temas trazidos pelos 

grupos, e em seguida o compartilhar, com troca de ideias, opiniões sobre sentimentos e 

conteúdos vivenciados.  

Ramos (2011) ainda destaca a utilização de referências para análise do fenômeno em 

questão, justificando os autores que contribuíram no sociodrama pedagógico como método de 

ação profunda que trata das  relações interpessoais e das ideologias, com troca de ideias, 

coletivas, na educação libertadora de Paulo Freire, entre outros. Para Ramos, as leituras e 

estudos utilizados para a sua pesquisa produziram um diálogo coerente com os estudos 

realizados, e enfatiza  que Paulo Freire foi uma das suas grandes fontes de inspiração. 
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Outro artigo que contribuiu para esta pesquisa foi publicado na Revista de Ciências da 

Educação da Universidade Salesiana (UNISAL) - Ano X – n. 19 – 2º semestre/2008.  O 

estudo intitulado: “A contribuição do Psicodrama à educação”, cuja autora é Norma Silvia 

Trindade de Lima. A autora apresenta elementos teóricos e metodológicos, os modos 

participativos desta prática didática pedagógica, de trabalho grupal que podem ser traduzidos 

como criação coletiva de intervenção e produção de saberes em contextos educacionais 

formais e não formais. O propósito deste escrito é apresentar uma introdução da obra 

moreniana, destacando sua contribuição no campo da pesquisa, discussão e ação educacional 

formal e não formal. Segundo Lima, muitos pesquisadores e educadores ainda sentem falta do 

conteúdo Psicodrama na formação de professores, uma vez que no estudo deste pode observar 

o quanto é positivo sua aplicação nos contextos educacionais. 

No trabalho de Lima (2008)  a direção do estudo parte do princípio da pesquisa sobre 

Psicodrama Pedagógico e sua aplicabilidade, assim como quais materiais teóricos temos 

divulgados sobre este assunto para auxílio e formação de professores e psicodramatistas. As 

abordagens sobre, Sociatria, Sociometria e Sociodinâmica, compõem o cabedal instrumental e 

técnico do trabalho na técnica do psicodrama. 

Outro trabalho que utiliza o método psicodramático, foi apresentado em 2014 no 19º 

Congresso Brasileiro de Psicodrama” que tinha como eixo temático “A humanidade do século 

21”. Este artigo denominado: “Conceitos em ação: o uso de um jogo dramático como 

instrumento da Pedagogia Psicodramática aplicado em um grupo de alunos de formação em 

psicodrama”. A autora Gisele da Silva Baraldi, discute neste trabalho os efeitos do jogo 

dramático aplicado em um grupo de alunos de Psicodrama, na ótica da Pedagogia 

Psicodramática. Os resultados apontam que foi aprimorada a compreensão sobre os conceitos 

didáticos estudados, e desenvolveu no grupo participante o estímulo do espírito crítico a 

espontaneidade, a criatividade, além de mostrar-se como um aporte para uma proposta 

democrática de desenvolvimento do ensino aprendizagem compartilhada pelo grupo.  

Embora esta experiência tenha sido desenvolvida com adultos, ela demonstra as 

possibilidades de satisfação e aproveitamento no processo de aprendizagem, quando da 

utilização de jogos dramáticos para resolução de conflitos gerados em sala de aula, pelas 

diferenças e outros fatores, que podem ser comparados aos mesmos conflitos vividos pelas 

crianças para apreensão de conteúdos e relacionamento com o outro.  
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Diante do exposto, verifica-se que o Psicodrama Pedagógico é pouco utilizado no 

contexto educacional e nenhum trabalho foi encontrado sobre essa temática em ONG. Além 

disso, as pesquisas apresentadas estão direcionadas aos adultos e nenhuma às crianças.  

Como relevância acadêmica busca-se contribuir apresentando novos dados que se 

somam aos já apontados nessa dissertação. A relevância social se encontra no fato de  que, 

soluções urgentes devem ser tomadas pelos diferentes órgãos públicos, para que as crianças 

excluídas da escola por apresentarem queixa escolar possam vislumbrar momentos nos quais 

percebam que têm potencialidades e que são capazes de provocar transformações. 

O objeto desta pesquisa-intervenção foi o Psicodrama Pedagógico com crianças com 

queixa escolar. Teve por objetivo geral analisar a contribuição do Psicodrama Pedagógico no 

atendimento psicopedagógico de crianças com queixa escolar. Como objetivos específicos 

buscou-se identificar quais são as queixas da escola sobre as crianças; verificar como as 

crianças se expressam diante de diferentes técnicas do Psicodrama Pedagógico?  Verificar se 

as formas como as crianças se expressam nos encontros de Psicodrama Pedagógico 

correspondem ou não às queixas da escola.  

Partiu-se da hipótese de  que as atividades desenvolvidas no trabalho psicopedagógico 

associado ao método psicodramático viabilizam que as crianças se expressem e se percebam 

como sujeitos operantes no meio podendo transformá-lo em função de suas ações. Buscou-se 

responder às seguintes perguntas: Quais são as queixas da escola sobre as crianças? Como as 

crianças se expressam diante de diferentes técnicas do Psicodrama Pedagógico?  As formas 

como as crianças se expressam nos encontros de Psicodrama Pedagógico correspondem ou 

não às queixas da escola?  

O universo da pesquisa foi uma OSCIP localizada na cidade de São Paulo. Os sujeitos 

foram 7, a saber: 2 professores da escola regular na qual as crianças estudam e 5 crianças que 

compuseram o grupo.  

A metodologia utilizada foi de cunho qualitativo do tipo pesquisa-intervenção e um 

dos instrumentos de coleta de dados utilizados foi a entrevista semi-estruturada. Realizou-se 

encontros com a utilização do método psicodramático com um grupo de crianças que 

apresentam queixa escolar. Segundo (BOGDAN e BIKLEN, 1982 In LUDKE e ANDRÉ, 

2013, p. 12-13) a pesquisa qualitativa apresenta cinco características, a saber: 

1- A pesquisa qualitativa tem o ambiente natural como sua fonte direta de dados e o 

pesquisador como seu principal instrumento, ou seja, o pesquisador está em contato direto 
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com a pesquisa no ambiente na qual ela ocorre. Este estudo também é chamado de 

“naturalístico”, pois não há interferência do pesquisador. Como os fenômenos são 

influenciados pelo contexto no qual ocorrem, o pesquisador deve manter-se fiel aos fatos, 

pessoas, gestos e palavras tais como elas se manifestam. 

2- Os dados coletados são predominantemente descritivos, isto é, procura-se investigar 

e esclarecer, o maior número de informações possíveis sobre os sujeitos participantes, 

descrevendo dados pessoais, características do contexto sócio econômico, e o local de onde a 

pesquisa se desenvolve, como também os pontos de vista que contextualizam a pesquisa. O 

maior número de dados coletados como fotos, desenhos e áudios transcritos devem ser 

expostos, compondo um maior número de detalhes. As riquezas de detalhes são fundamentais, 

para que compreensão e clareza do problema que está sendo estudado. 

3- A preocupação com o processo é muito maior do que com o produto. 

Contextualizar o cotidiano e as questões geradoras dos problemas que determinam o objeto a 

ser investigado, demonstra como ocorrem as situações relevantes sinalizadas e retratadas nas 

pesquisas qualitativas. 

4- O “significado” que as pessoas dão às coisas e à sua vida são focos de atenção 

especial pelo pesquisador. Outra qualidade neste tipo de pesquisa é a observação do 

pesquisador às questões subjetivas dos participantes com relação as expectativas dos mesmos, 

enquanto investigados. Considerar os diferentes pontos de vista dos participantes ampliam a 

condição de perceber o dinamismo interno das ocorrências, que em geral, não é exposto ao 

observador externo. Esta situação, sendo subjetiva, exige que o pesquisador encontre meios de 

checar, discutir, inclusive com os participantes, assim, confrontado e/ou confirmando as 

percepções que se revelaram. 

5- A análise dos dados tende a seguir um processo indutivo. A preocupação de 

evidenciar as hipóteses, do objeto a ser investigado, só ocorrerão a partir dos levantamentos 

de estudos anteriores à pesquisa, num processo de baixo para cima, o processo se inicia 

amplo, e afunila à medida que o foco da pesquisa se define, com a própria ação investigativa 

em desenvolvimento.    

 A pesquisa qualitativa também é conhecida como naturalística, pois “[...] envolve a 

obtenção de dados descritivos, obtidos no contato direto do pesquisador com a situação 

estudada, enfatiza mais o processo do que o produto e se preocupa em retratar a perspectiva 

dos participantes (BOGDAN E BIKLEN, 1982,  In: LÜDKE E ANDRÉ, 2013, p. 14).   
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 A pesquisa-intervenção está pautada na perspectiva freiriana da ação-reflexão-ação, 

isto é, permite que o pesquisador observe sua prática e reflita sobre ela para que possa 

ressignificá-la. Se fundamenta na pesquisa-ação uma vez que esta parte do fenômeno 

estudado. Segundo Malheiros (2011), a pesquisa-ação é realizada em uma determinada 

realidade para que, posteriormente, os dados possam ser avaliados.   

Os procedimentos de coleta de dados utilizados foram encontros com utilização do 

método psicodramático com um grupo de 5 crianças que apresentam queixa escolar.e 

entrevista semiestruturada com duas professoras das crianças que se propuseram a participar, 

porém apenas uma delas relatou os fatos no início e no final da pesquisa como veremos no 

terceiro capítulo. Escolhemos esse tipo de entrevista, pois não há necessidade de ser realizada 

de forma rígida, permitindo que o entrevistador faça adaptações quando necessário (LÜDKE; 

ANDRÉ, 2013).  

Segundo as autoras, a entrevista é uma das principais técnicas de trabalho em quase 

todos os tipos de pesquisa utilizados nas ciências sociais. Este procedimento permite maior 

interação entre entrevistador e entrevistado, uma vez que o primeiro aborda a temática 

proposta baseando-se nas informações que ele já possui (LÜDKE; ANDRÉ, 2013).  

     As entrevistas com as professoras ocorreram da seguinte forma: marcamos um 

primeiro encontro para que elas pudessem relatar como cada criança se encontrava na escola. 

Os encontros foram marcados por telefone e as entrevistas ocorreram na sala de aula das 

escolas nas quais as professoras trabalham. Infelizmente, apenas duas professoras aceitaram 

colaborar, as demais recusaram-se. As entrevistas com as duas professoras tiveram duração de 

uma hora. Esclarecemos à elas que seriam contatadas novamente em dezembro de 2014 para 

que pudessem oferecer um feedback a respeito das crianças, porém, na ocasião uma delas 

estava afastada e também não foi possível recolher os dados. Tais questões serão analisadas 

no terceiro capítulo. 

Utilizou-se, com o grupo de crianças, o método psicodramático que segundo Moreno 

(2011) possibilita que os participantes possam exteriorizar seus sentimentos com a ajuda de 

outros participantes. Pode ser adaptado a todo tipo de problema, seja pessoal ou de grupo, 

crianças e adultos. Os discursos das crianças e das professoras foram analisados pautados na 

análise de conteúdo de Bardin (2012). 
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Este trabalho está organizado em três capítulos. O primeiro, denominado 

Aprendizagem e dificuldades de aprendizagem, apresentamos ao leitor as definições dessas 

duas categorias; os fatores que causam as dificuldades de aprendizagem 

No segundo capítulo intitulado Psicopedagogia, Psicodrama e Psicodrama Pedagógico 

discutimos o que é Psicopedagogia e o histórico dessa área do conhecimento no Brasil. Além 

disso, apresentamos o Psicodrama e o Psicodrama Pedagógico com suas devidas etapas. 

 No terceiro capítulo intitulado Psicodrama pedagógico: pesquisa-intervenção com 

crianças com queixa escolar apresentamos a OSCIP na qual foi realizada a pesquisa, 

caracterizamos todas as crianças participantes do grupo de Psicodrama, detalhamos as 

intervenções realizadas no decorrer do 2º semestre de 2014 e suas respectivas análises. 

Concluímos a dissertação com as considerações finais a respeito da pesquisa. 
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CAPÍTULO I 

DIFICULDADES DE APRENDIZAGEM 

 

O pensar se alimenta do desejo de diferenciar-se o máximo possível 

do outro, mas, por sua vez, que esse outro nos aceite como seu 

semelhante.  

                                                            Alicia Fernández, 2010, p.70. 

 

 

Este capítulo tem por objetivo apresentar o histórico das dificuldades de aprendizagem 

(DA) em suas diferentes etapas e  conceituar o termo sob a ótica de diversos autores. No final 

do capítulo trazemos a análise realizada por Maria Helena de Souza Patto (1999) que já, na 

década de 1970, denuncia as mazelas do sistema escolar. 

 

1.1. Breve histórico sobre as dificuldades de aprendizagem  

 

Segundo Sisto (2012), encontram-se dados sobre as dificuldades de aprendizagem 

(DA) desde os anos 1800, como veremos a seguir, porém pode-se dizer que foi a partir de 

1963, no Canadá e nos Estados Unidos que o campo das DA teve origem. O autor relata que 

no dia 6 de abril do referido ano, um grupo de pais reuniu-se em Chicago para discutir a 

dificuldade que seus filhos, a maioria meninos, encontravam na aprendizagem da leitura. 

Esses pais convidaram médicos, neurologistas e psicólogos para que pudessem explicar e 

indicar alguma solução para o fato dessas crianças não conseguirem aprender a ler, além de 

organizarem e obterem capital para a criação de serviços voltados às dificuldades que seus 

filhos apresentavam. 

 Diante desse cenário, o psicólogo Samuel Kirk, que à época trabalhava com 

crianças que apresentavam retardo mental, dificuldades da leitura e da escrita propôs o termo 

dificuldades de aprendizagem (learning disabilities)6, pois a problemática observada na 

                                                 
6 A expressão learning disability em tradução literal significa incapacidade de aprendizagem, porém, no Brasil 

adotou-se a terminologia dificuldade de aprendizagem. 
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aprendizagem da leitura não estava relacionada ao nível de inteligência, ao ambiente familiar 

e/ou educativo, mas a problemas de aprendizagem acadêmica (SISTO, 2012). 

Nessa época, segundo o autor, foi fundada a Associação de Crianças com Dificuldades 

de Aprendizagem (Association of Children with Learning Disabilities, ACLD), cujo objetivo 

era arrecadar capital para a criação de serviços educativos especializados como uma 

“particularidade a mais da educação especial a ser oferecida nas escolas” (SISTO, 2012, p. 

22). 

No final dos anos 1960, nos Estado Unidos, as DA constituíram um fenômeno social 

e, com isso, em meados dos anos 1970 foi classificada como um transtorno que merecia a 

configuração de um campo profissional com apoio legislativo. Assim, segundo Sisto (2012, p. 

24), :  

As dificuldades de aprendizagem, interpretadas de forma unitária, foram 

então consideradas um transtorno relacionado à linguagem – fala, 

compreensão, leitura, escrita, soletração -, causado neurologicamente e 

produto de uma rede complexa de interações sociais. 

 

O campo das dificuldades de aprendizagem está dividido em três grandes etapas, a 

saber: a etapa da fundação ou instituição do campo (1800-1963), a denominada os primeiros 

anos (1963-1990) e, por último, a etapa de projeção ao futuro (1990 - até hoje) 

 

1.1.1. A etapa de fundação ou instituição do campo (1800 - 1963) 

 

Nesse período, de acordo com Sisto (2012), encontram-se as contribuições de Gall em 

1800, de Orton em 1937 e a de Strauss em 1942, até a proposta de Kirk em 1963. O médico 

alemão Franz Joseph Gall, em 1800, observou pessoas adultas com lesões cerebrais, afasias, 

que não conseguiam se expressar por meio da fala, apesar de possuírem inteligência normal. 

Em 1917, Hinshelwood apresentou um caso de dificuldade na leitura que foi atribuído 

a alterações congênitas nas áreas cerebrais da memória visual para as palavras, porém, Orton, 

observando 125 casos clínicos não aceitou essa explicação e afirmou que a causa seria a 

variabilidade fisiológica no estabelecimento da dominância cerebral das crianças. Utilizou o 

termo estrefossimbologia, ou seja, alteração ou mudança de símbolo tais como inversão nas 

letras p/q e d/b.  
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Em 1949, foi fundada a Sociedade Orton de dislexia (Orton Dyslexia Society) (SISTO, 

2012),  voltada nas DA da leitura e da escrita, constituindo na primeira organização de campo. 

“[...] Baseados em Orton, Gillingham e Stillman desenvolveram em 1970 intervenções com 

base em aspectos fonológicos, da mesma forma que Fernald em 1943 desenvolveu o enfoque 

tátil-cinestésico-auditivo visual. (MILLER, 1993, In: SISTO, 2012, p. 26). 

No que se refere a esse período, Cruz (1999, p. 23) afirma que: 

 

[...] a história das dificuldades de aprendizagem encontra as suas heranças 

nos estudos neuropsicológicos de adultos que perderam a habilidade para 

falar, ler, escrever ou calcular depois de sofrerem uma lesão cerebral. 

Tais investigações e teorias foram posteriormente alargadas às crianças 

que falhavam no normal desenvolvimento das habilidades da linguagem 

ou da leitura. 

 

Sisto (2012) ressalta que Alfred Strauss e Heinze Werner ficaram muito conhecidos 

nessa época por apresentarem uma proposta educativa conhecida como “síndrome infantil de 

Strauss”. Eles afirmavam que os sintomas da DA englobavam “[...] uma suposta lesão 

cerebral, alta falta de atenção, problemas de discriminação figura-fundo e hiperatividade 

(SISTO, 2012, p. 26). Para Strauss toda a criança que não aprendia a ler era portadora de lesão 

cerebral. Ele fez essa afirmação, pois todos seus pacientes eram crianças com deficiência 

mental.  

O autor ressalta que as décadas de 1930 a 1960 surgiram muitas propostas 

instrucionais, merecendo destaque os programas de Myklebust, de 1955, e o de MxGinnis, de 

1963. Tais propostas estavam mais voltadas às crianças e não aos adultos. Além disso, houve 

a criação de instrumentos de avaliação mais eficazes tais como: Exame de Afasia de Eisenson, 

em 1954; a Discriminação Auditiva de Wepman, em 1960 e o de Aptidões Psicolinguísticas 

de Illinois (IPTA), em 1961 de Kirk e McCarthy. Vale lembrar que todas essas propostas são 

superadas atualmente. 

 

1.1.2.  Os primeiros anos (1963 – 1990)  

 

A reunião de pais ocorrida em 1963 foi a maior conquista em relação à educação 

especial, pois criou-se serviços e programas especializados que pudessem responder às 

necessidades das crianças que apresentavam DA. Samuel Kirk foi considerado pai do campo 
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das DA, pois, construiu um modelo teórico do funcionamento psicolinguístico. Segundo Cruz 

(1999, p. 30), ele definiu as DA como: 

 

[...] um atraso, desordem ou imaturidade num ou mais processos da 

linguagem falada, da leitura, da ortografia, da caligrafia ou da aritmética, 

resultantes de uma possível disfunção cerebral e/ou distúrbios do 

comportamento e não dependentes de uma deficiência mental, de uma 

privação sensorial, de uma privação cultural ou de um conjunto de fatores 

pedagógicos (KIRK, 1963, In: CRUZ, 1999, p. 30).  

 

 

Em função disso, esse período foi de conquista do campo das DA em relação à 

educação especial e, como consequência, foram criados serviços e programas especializados 

para atenderem essas pessoas e a execução de um projeto para a formação de profissionais 

advindos das áreas clínica, educativa e científica que pudessem trabalhar com as DA. Nesse 

período, também surgiram alguns conflitos relacionados às causas das DA (SISTO, 2012). 

Nesse período, segundo o autor, Kirk : 

 

Construiu um modelo teórico do funcionamento psicolinguístico 

lançando mão de processos receptivos, associativos e expressivos, 

relacionado aos aspectos visomotor e auditivo-motor, considerando os 

níveis automático e representativo. Desse modelo, foram retirados os 

processos a serem avaliados (por meio do ITPA) e treinados, por serem 

concebidos como o ponto-chave das dificuldades de aprendizagem [...] 

(SISTO, 2012, p. 27). 

 

 

Desde então é possível avaliar os processos psicolinguísticos referentes às DA, assim 

como os programas instrucionais considerados eficientes para a superação do problema. 

Porém, Hammil e Larsen, em 1974, denunciam a ineficácia desse tipo de intervenção na 

leitura e na escrita, ressaltando a importância do treinamento instrucional nas habilidades 

fonológicas. 

Diante disso, a proposta de Kirk não teve base científica para se sustentar. Mesmo 

assim, não há como desconsiderar a influência desse autor nos estudos das DA. Foi por meio 

de sua proposta que se justificou os serviços de educação especial para pessoas com DA, 

contribuindo para uma mudança do paradigma médico que predominava na época (SISTO, 

2012). 
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Segundo o autor, os serviços educativos atenderam, nos Estados Unidos, em 1977, um 

milhão de crianças e, dois milhões em 1986 e surgiram várias organizações sobre DA, a saber: 

Associação de Dificuldades de Aprendizagem da América, o Conselho para as Dificuldades 

de Aprendizagem, o Comitê Nacional Conjunto sobre Dificuldades de Aprendizagem e a 

Divisão para as Dificuldades de Aprendizagem.  

 

A expressão dificuldades de aprendizagem contraposta a outros termos 

mais específicos (dislexia, disfunção cerebral mínima, discalculia, 

disgrafia, disortografia) supôs um avanço ao reconhecer a complexidade 

de um fenômeno que abarca problemas diferentes, ainda que não 

necessariamente sejam coincidentes em uma mesma pessoa (SISTO, 

2012, p. 29). 

  

Assim, é importante mencionar que existem muitas causas que podem ser relacionadas 

as dificuldades de aprendizagem, e que não é preciso que se tenha um diagnóstico 

psicopedagógico para que o atendimento a este sujeito seja realizado. As dificuldades de 

aprendizagem podem ocorrer por fatores externos que envolvem outros aspectos subjetivos, 

sociais, culturais e/ou questões familiares. Seria ainda possível mencionar que é um tema de 

tal complexidade que não se esgota o campo ou as possibilidades de pesquisas. 

 

1.1.3. Projeção ao futuro (1990 – aos dias atuais) 

 

Nesse período, segundo Sisto (2012) nota-se, na América do Norte, a magnitude social 

do problema das DA, pois, em 1975 contabilizava-se 1,3% da população escolar com DA e, 

em 1974 esse número subiu para 4,5%. Quanto a isso, Sisto (2012, p. 29-30) salienta: 

[...] Uma crítica comumente feita refere-se à possibilidade de um exagero 

na identificação dos casos, mas pesquisadores (MILLER, 1993; WONG, 

1996) argumentam que esse aumento é produto da conscientização e 

maior conhecimento do problema, melhoria das técnicas de diagnóstico, 

maior tolerância e aceitação social do fenômeno. 

 

Porém, os problemas continuam presentes e tão intensos quanto anteriormente. O 

maior avanço foi o interesse interdisciplinar, principalmente nas áreas da Psicologia e da 

Educação. Diferentemente dos períodos anteriores, atualmente busca-se considerar as DA “ao 

longo de um contínuo de gravidade e de diferenças entre as pessoas, talvez superando o 

conceito classificatório de ter ou não ter dificuldades de aprendizagem, podendo acontecer ao 
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longo do ciclo vital de qualquer pessoa [...]. Isso significa que a questão não é do aluno, mas 

da escola e do currículo escolar.  

Dessa forma, o debate para se definir as DA continua, uma vez que vários autores 

afirmam que não há base empírica para se distinguir DA e baixo rendimento escolar. Por 

outro lado, aponta-se a irrelevância dos testes de Quociente de Inteligência (QI) para 

diagnosticar as DA e ainda a inclusão das pessoas com “diversidade de aprendizagens” e/ou 

com “necessidades curriculares” (SISTO, 2012). 

O autor complementa que outra questão, porém menos polêmica vem à tona, que seria 

diferenciar as características das crianças, adolescentes e adultos referentes às DA. Para ele,  

 

[...] entre as crianças existe um consenso em reconhecer os aspectos 

fonológicos como o núcleo do problema concernente ao aprender a 

leitura e a escrita. Entre os adolescentes, a discussão gira em torno de 

qual estratégia de aprendizagem seria a mais eficaz, e, entre os adultos, 

parece não existir um campo de investigação que dê unidade às 

peculiaridades dessas pessoas (SISTO, 2012, p. 31). 

 

Portanto, o campo de investigação sobre as aprendizagens e as dificuldades de 

aprendizagem que muitas crianças apresentam e são observadas nas escolas em número 

considerável, são passiveis de estudos e descobertas, sendo impossível determinar um critério, 

ou teoria padronizada para defender um único ponto de vista.  

  

1.2. Conceituando dificuldades de aprendizagem 

Ainda não há consenso entre os autores sobre a definição de dificuldade de 

aprendizagem, havendo, portanto, muitas controvérsias acerca deste conceito. Segundo Sisto 

(2012), Martinelli (2012) e Garcia (1998), a definição de DA mais aceita atualmente é a que 

foi elaborada pelo National Joint Committee of Learning Disabilities (NJCLD), a saber: 

 

Dificuldade de Aprendizagem (DA) é um termo geral que se refere a um 

grupo heterogêneo de transtornos que se manifestam por dificuldades 

significativas na aquisição e uso da escuta, fala, leitura, escrita, raciocínio 

ou habilidades matemáticas. Esses transtornos são intrínsecos ao 

indivíduo, supondo-se devido à disfunção do sistema nervoso central, e 

podem ocorrer ao longo do ciclo vital. Podem existir, junto com as 

dificuldades de aprendizagem, problemas nas condutas de autorregulação, 
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percepção social e interação social, mas não constituem, por si próprias, 

uma dificuldade de aprendizagem. Ainda que as dificuldades de 

aprendizagem possam ocorrer concomitantemente com outras condições 

incapacitantes (por exemplo, deficiência sensorial, retardamento mental, 

transtornos emocionais graves) ou com influências extrínsecas (tais como 

as diferenças culturais, instrução inapropriada ou insuficiente), não são o 

resultado dessas condições ou influências (NJCLD, 1988, in, GARCÍA, 

1998, p. 31 e 32). 
 

Baseando-se na definição do NJCLD Sisto (2012, p. 31-32) apresenta as 

características de definição consensual das DA. São elas: 

1- Problemas nas condutas autorreguladoras da percepção ou 

interação social podem aparecer entre as pessoas com dificuldades de 

aprendizagem, mas não constituem em si mesmas um problema de 

aprendizagem. Por isso, as dificuldades de aprendizagem se diferenciam 

dos déficits de atenção e hiperatividade [...]. 

2- Outra característica [...] refere-se à distinção entre 

dificuldades de aprendizagem e outros problemas, tais como deficiências 

sensoriais, retardo mental, transtorno emocional, condições culturais, 

ensino inadequado ou insuficiente [...]. 

3- [...] são dificuldades intrínsecas ao indivíduo, supostamente 

devido a uma disfunção do sistema nervoso central e está baseada em 

estudos neuropsicológicos [...] e genéricos [...]. 

4- Em qualquer idade as pessoas teriam possibilidades de 

manifestar dificuldades de aprendizagem. 

 

 

Diante dessas colocações, o autor define as DA do seguinte modo: “[...] um grupo 

heterogêneo de transtornos, manifestando-se por meio de atrasos ou dificuldades em leitura, 

escrita, soletração, cálculo, em crianças com inteligência potencialmente normal ou superior e 

sem deficiências visuais, auditivas, motoras, ou desvantagens culturais [...]” (SISTO, 2012, p. 

33). 

Barbosa e Barbosa (2013) também compartilham da ideia de que as DA são 

ocasionadas tanto por problemas de funcionamento da escola como são devidas a fatores de 

ordem neurológica, emocional, social ou cultural. Para as autoras, essas dificuldades 

escolares, muitas vezes ocorrem combinadas com outros fatores. Entre as queixas feitas pelos 

professores encontramos: hiperatividade e déficit de atenção, dificuldade para seguir 
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instruções, imaturidade, distração, falta de destreza escolar, impulsividade, falta de 

planejamento das atividades, desorganização com seus materiais, descontrole emocional e 

problemas familiares. 

Assim, segundo as autoras “[...] a dificuldade de aprendizagem é conhecida como um 

déficit que atrapalha a aquisição de conhecimento ou, em alguns casos, impossibilita o 

aprendizado nas áreas de comunicação verbal, escrita e aritmética [...]” (BARBOSA e 

BARBOSA, 2013, p. 115). 

 Dessa forma, para que a aprendizagem ocorra fazem-se necessários fatores que a 

favoreçam tais como: bases neurológicas, neuroendócrinas, psicológicas e um sistema 

biopsicoafetivo propício. 

Smith e Strick (2001) apontam que as DA ainda não são entendidas e que professores 

e outros profissionais da educação se enganam quanto à sua definição. Para as autoras, 

 

[...] o termo dificuldades de aprendizagem refere-se não a um único 

distúrbio, mas a uma ampla gama de problemas que podem afetar 

qualquer área do desempenho acadêmico. Raramente, elas podem ser 

atribuídas a uma única causa: muitos aspectos diferentes podem 

prejudicar o funcionamento cerebral, e os problemas psicológicos dessas 

crianças frequentemente são complicados, até certo ponto, por seus 

ambientes doméstico e escolar (SMITH e STRICK, 2001, p. 15). 

 

 

  

Para as autoras, as DA ocorrem combinadas e variam de gravidade, por isso pode ser 

difícil perceber o que as crianças que carregam esse rótulo têm em comum. Muitas crianças 

com DA possuem inteligência média ou superior e se mostram capazes de responder questões 

em determinadas áreas do conhecimento. O que há em comum nas crianças que apresentam 

DA é o “baixo desempenho inesperado”, isto é, seu desempenho na escola é inconsistente, ora 

se encontram iguais ou à frente de outras crianças em algumas áreas e, em outras, atrás.  

Smith e Strick (2001) apontam que as crianças com DA apresentam os seguintes 

comportamentos: hiperatividade, fraco alcance da atenção, dificuldade para seguir instruções, 

imaturidade social, dificuldade com a conversação, inflexibilidade, fraco planejamento e 

habilidades organizacionais, distração, falta de destreza e falta de controle dos impulsos. Os 
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ambientes domésticos e escolares exercem um papel importante para as crianças. Quanto ao 

ambiente escolar, as autoras ressaltam o seguinte: 

 

A fim de obterem progresso intelectual, as crianças devem não apenas 

estarem prontas e serem capazes de aprender, mas também devem ter 

oportunidades apropriadas de aprendizagem. Se o sistema educacional 

não oferece isso, os alunos talvez nunca possam desenvolver sua faixa 

plena de capacidades, tonando-se efetivamente ‘deficientes’, embora nada 

haja de fisicamente errado com eles [...] (SMITH e STRICK., 2001, p. 

33). 

 

As autoras mencionam que classes com muitos alunos, professores sobrecarregados, 

materiais didáticos e metodologias inadequados poderão prejudicar a aprendizagem do aluno 

e afirmam que ainda muitos alunos fracos são vítimas da incapacidade de suas escolas para 

ajustarem-se às diferenças individuais e culturais (SMITH E STRICK, 2001). 

Boruchovitch (2012) citando Martin e Marchesi (1996) aponta que para esses autores 

as DA são definidas como:  

 

[...] qualquer dificuldade observável vivenciada pelo aluno para 

acompanhar o ritmo de aprendizagem de seus colegas da mesma idade, 

independente do fator determinante da defasagem. [...] dentro da 

categoria dificuldade de aprendizagem podem ser encontrados, mais 

precisamente, alunos com: problemas situacionais de aprendizagem 

(apresentando comprometimento em algumas circunstâncias e não em 

outras), problemas de comportamento, problemas emocionais, problemas 

de comunicação (distúrbios da fala e da linguagem), problemas físicos, de 

visão e de audição e, por fim, problemas múltiplos (presença simultânea 

de mais de um dos problemas anteriormente mencionados) 

(BORUCHOVITCH, 2012, p. 40). 

 

Barbosa e Barbosa (2013) ressaltam que quando um professor assume uma sala de 

aula, ele tem expectativas em relação aos alunos tais como: alunos disciplinados e que 

apresentam bons rendimentos escolares; alunos atentos, que participam das aulas, que sejam 

motivados, responsáveis, interessados e que respeitem as normas escolares sem contestação. 

Porém, alcançar essas expectativas nem sempre é possível, pois estamos diante de crianças 

heterogêneas que têm necessidades próprias.  

Existem crianças que encontram dificuldade desde o início da vida escolar, outras 

apresentam problemas em determinada época dessa trajetória. As DA causam sofrimento nas 
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crianças e jovens e a escola torna-se um lugar desagradável quando deveria ser espaço de 

aprendizado e construção de conhecimento. As crianças com baixo desempenho escolar 

atribuem esse fato a si mesmas, apresentando sentimentos de vergonha, dúvidas sobre sua 

capacidade, baixa estima e distanciamento das demandas escolares, ocasionando problemas 

emocionais e comportamentais (BARBOSA e BARBOSA, 2013). 

Brenelli (2012, p. 174), em consonância com os demais autores citados ressalta que as 

DA são caracterizadas pela literatura em geral como: [...] desordens que podem se manifestar 

em uma ou mais áreas relativas à linguagem e sua compreensão, à expressão oral, ao 

pensamento, à leitura, à escrita, à ortografia ou à aritmética. Podem também estar 

relacionadas, essas desordens, à própria dinâmica do comportamento [...]. 

Para Fernández (1990), as DA podem ser de ordem reativo ou de sintoma e inibição. 

No primeiro caso, as causas são externas à estrutura familiar e individual. Para tal, faz-se 

necessário um trabalho de prevenção nas escolas, isto é, às vezes, a criança não se adapta ao 

método de ensino da escola, a forma de ensinar de um determinado professor etc. A DA do 

tipo reativo, [...] afeta o aprender do sujeito em suas manifestações, sem chegar a atrapar7 a 

inteligência, ou seja, trata-se de um desencontro entre o aprendente e a escola (FERNÁNDEZ, 

1990, p. 82). 

No caso do sintoma ou inibição, a autora afirma que faz-se necessária uma intervenção 

psicopedagógica com a criança, orientação aos pais e aos professores. Tal intervenção conta 

com oficinas de trabalho, recreação e expressão, entrevistas e análises psicopedagógicas. 

Nesse caso, Fernández (1990, p. 82) afirma que “[...] afeta a dinâmica de articulação entre os 

níveis de inteligência, o desejo, o organismo e o corpo, redundando em um aprisionameno da 

inteligência e da corporeidade por parte da estrutura simbólica inconsciente [...]”. Portanto, 

para entender o significado desse tipo de DA deve-se descobrir a funcionalidade do sintoma 

dentro da estrutura familiar. 

Sisto (2012) ressalta que no decorrer dos anos são utilizados alguns critérios para 

caracterizar o que ele chama de alunos de “risco” em relação ao fracasso escolar. São eles: 

atraso de um ou mais anos na aprendizagem em relação às crianças de sua idade; participam 

frequentemente de programas compensatórios ou de recuperação; em geral, rejeitam a escola; 

são isolados pelos colegas; já abandonaram a escola por qualquer motivo; possuem 

                                                 
7 Termo usado por Fernández (1990) e que, no nosso entendimento, pode ser traduzido como afetar.  
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sentimentos negativos em relação à escola; apresentam QI de 90 ou menos; não participam da 

vida escolar e faltam muito às aulas. 

Quanto a isso, Patto (1992) afirma que o fracasso escolar tem suas raízes 

determinantes na sociedade brasileira, a partir das desigualdades educacionais e sociais. 

Critica o sistema escolar pensado de modo capitalista e excludente que diagnostica muito 

mais o fracasso escolar no sujeito, do que no sistema oferecido com perversidade a partir de 

currículos que são pensados com interesses de classes culturais sociais.  

Para esta autora, as desigualdades sociais, como a pobreza, o racismo e o 

desconhecimento sobre o conjunto de situações que possivelmente produzem distorções 

perversas nas questões de evasão escolar e dificuldades de aprendizagem, são sinalizadores de 

que é necessário muito rigor científico e cuidado nesta discussão. O olhar preconceituoso que 

vai sendo desenvolvido nos educadores, a partir de leituras sobre o fracasso escolar que 

envolve as crianças pobres e suas famílias é algo importante a ser pensado, pois afirmar 

determinantes neste caso significa confirmar e excluir os que já se encontram de alguma 

forma marginalizados. Afirma ainda: 

 

Dizem para  o oprimido que a deficiência é dele e lhe prometem uma 

igualdade de oportunidades impossível através de programas de educação 

compensatória que já nascem condenadas ao fracasso quando partem do 

pressuposto de que seus destinatários são menos aptos à aprendizagem 

escolar (PATTO, 1999, p. 74). 

 

Segundo a autora, a desigualdade social e as diferenças de classes são argumentos de 

culpabilidade das crianças e suas famílias desde a década de 1970, atribuindo as dificuldades 

de escolarização às questões de pobreza, colocando as famílias como desinteressadas por seus 

filhos, e as crianças como agressivos e inconstantes, portanto a deficiência está no sujeito que 

não tem sucesso e não no sistema tal como se apresenta. Segundo a autora: 

 

A crença na incompetência das pessoas pobres é generalizada em nossa 

sociedade. [...] mesmo, quando voltam os olhos para escola e o ensino 

numa sociedade de classes e neles identificam inúmeras condições que 

por si só explicam as altas taxas de reprovação e evasão, continuam a 

defender teses da teoria da carência cultural.  O resultado é um discurso 

incoerente que, em última instancia, acaba reafirmando as deficiências da 

clientela como a principal causa do fracasso e escolar. (PATTO, 1999, 

p. 34) 
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O tema sobre as dificuldades escolares das crianças e o sistema de políticas públicas é 

bastante polêmico. As desigualdades são históricas e fazem parte do contexto geral da 

formação da sociedade, portanto nos dias atuais ainda é possível perceber no ambiente escolar 

entre o público envolvido, como também no grupo de profissionais da educação influências 

negativas deste discurso que perpetuou por várias décadas. 

A partir da década de 1970, os textos especializados sobre Psicologia e Pedagogia, 

desde o início já apontavam para as questões do fracasso escolar tratando como distúrbios 

psicológicos, passando, assim, a tentar impedi-lo através de programas de psicologia 

preventiva, o que na visão desta autora, indica que na relação com a pedagogia produziu 

efeitos distorcidos.  

Por um lado enfraquecia a ideia de sistematização e planejamento de ensino e 

aprimoramento no processo de estudos sobre desenvolvimento infantil, dando ênfase aos 

testes psicológicos de aptidões o que causa resultados distorcidos e estigmas, atribuindo as 

causas de fracasso às deficiências do aprendiz.  De outro lado, atingia as questões de uma 

escola nova, o ideário escolanovista que pensava na democratização do sistema público de 

ensino.  

Nos anos 1990, o lugar social que ocupavam os sujeitos na sociedade brasileira, era 

contrário ao discurso que se fazia politicamente correto sobre as questões étnicas e 

corroborava para enfatizar as diferenças e discriminações culturais e sociais. Não se 

observava as diferenças entres as pessoas, na individualidade de cada um, e sim, segundo a 

autora, o termo indivíduo era utilizado tão somente para identificar a natureza humana. 

 

Os programas e métodos educacionais deveriam ser determinados não por 

critérios externos, mas pela observação do indivíduo e de suas 

capacidades. A ênfase, porém, continuou a ser na observação do 

indivíduo como representativo de todos os indivíduos em geral e não 

como distinto dos outros indivíduos. [...]  Da mesma forma, a psicologia 

que se fazia desde o século XVIII até pouco mais da metade do século 

seguinte não dava mostras de preocupação das diferenças individuais, 

detendo-se no estudo do indivíduo somente enquanto meio para estudar 

os princípios gerais através dos quais os processos mentais complexos se 

constituem a partir de processos sensoriais simples. Assim, uma 

psicologia voltada para decifração da natureza da mente humana e uma 

pedagogia que se propunha ensinar levando em conta essa natureza 

encontraram-se na constituição de uma primeira relação de 

complementaridade entre estas duas áreas da ciência que não passava 

pela atribuição do fracasso escolar a causas situadas no aluno ou aos 

chamados fatores extra escolares. (PATTO, 1999, p. 85 e 86) 
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A partir desta leitura é possível observar que o processo educacional, embora tendo 

tido a grande contribuição da Psicologia que estudava seus indivíduos e procurava respostas 

para as questões das dificuldades de aprendizagem, trouxe também uma visão equivocada 

sobre o fracasso escolar, pois se não forem observadas as diferenças entre os sujeitos e nas 

concepções de homem e sociedade como fatores preponderantes às situações de 

aprendizagem, a tendência é culpar o sujeito que não aprende e o seu baixo rendimento, muito 

mais do que o conjunto de causas e situações que levam ao fracasso escolar.    

É possível salientar que os estudos da história da Psicologia em relação a Pedagogia, 

necessitam ser constantemente revisitados para que seja visível a percepção das questões 

histórias e sociais para agirmos no   cenário que se apresenta nos dias atuais.  

Diante desse contexto salientamos a importância das leituras e pesquisas que abordam 

o fracasso escolar e suas muitas causas que estão retratadas no contexto histórico da história,  

política, social, econômica e cultural na qual a Psicologia foi um recurso constituído para 

auxilio a sociedade e contribuição na educação pública no Brasil, porém o descaso do poder 

público, aliado ao descontrole das políticas educacionais, tendem a repetir modelos perversos 

de sistema de ensino que não podemos afirmar em que medida comprova a situação 

vivenciada pelo Brasil com relação ao fracasso escolar.  

Os apontamentos contextualizados vão ao encontro das queixas escolares dos sujeitos 

da nossa pesquisa que apresentamos a seguir fazendo uma breve associação de como a 

Psicopedagogia pode intervir, no nosso caso, com a utilização do Psicodrama Pedagógico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

48 

 

             CAPÍTULO II 

PSICOPEDAGOGIA, PSICODRAMA E PSICODRAMA PEDAGÓGICO 

 

O caminho mais curto para chegar à essência de uma ideia é explorar 

como foi concebida e anunciada pela primeira vez. 

                                                             Moreno, (2011, p. 48). 

 

Este capítulo tem por objetivo apresentar a área de conhecimento denominada 

Psicopedagogia, assim como se realiza o trabalho do psicopedagogo institucional. Também 

discutiremos o método psicodramático e o Psicodrama pedagógico. 

2.1.  A Psicopedagogia 

A Psicopedagogia é um campo do conhecimento que se enquadra nas áreas da 

educação e da saúde e tem como objeto de estudo a aprendizagem humana e seus padrões 

evolutivos normais e patológicos. Segundo Mendes (1994, p. 16), a Psicopedagogia tem por 

definição, 

[...] o trabalho com a aprendizagem, com o conhecimento, sua 

aquisição, desenvolvimento e distorções. Realiza este trabalho através 

de processos e estratégias que levam em conta a individualidade do 

aprendente. É uma práxis, portanto, comprometida com a melhoria das 

condições de aprendizagem. 

 

Segundo Bossa (1994), a Psicopedagogia surgiu no século XIX, na Europa marcada 

por várias mudanças políticas, sociais e econômicas, entre as quais se destacam: a 

consolidação do capitalismo industrial, a extinção dos regimes monarquistas em diversos 

países e a projeção da burguesia que passa a concentrar o poder econômico e político. Além 

disso, houve a ampliação do acesso à escola por camadas menos favorecidas socialmente em 

função da necessidade de mão de obra especializada para atender às novas demandas do 

capital. 

No Brasil, segundo Grassi (2009), a Psicopedagogia surgiu nos anos 1970, porém 

anterior a essa data muitos educadores, médicos e psicólogos se preocupavam em 

compreender a dificuldade de aprendizagem e o fracasso escolar. Tais fenômenos, no início 
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do século XX, eram explicados pelas características individuais e/ou pelos problemas 

orgânicos dos alunos, influência fortemente marcada pelos estudos. 

A autora ressalta que em 1950, os problemas relacionados à evasão escolar e à 

repetência começam a preocupar os educadores e, assim, alguns fatores foram considerados 

determinantes, a saber: questões familiares, escolares ou individuais negando-se os fatores 

sociais. 

Entre 1960 e 1970 outro fator veio à tona para justificar as DA, a carência cultural, ou 

seja, crianças provenientes de um meio culturalmente desfavorável estavam fadadas ao 

fracasso (PATTO, 1999). Em nenhum momento discutia-se o fato de a escola ser organizada 

para a classe dominante, portanto, continuava-se a responsabilizar os alunos.  

Bossa (1994) aponta que os trabalhos psicopedagógicos desenvolvidos no Brasil em 

meados dos anos 1960 eram efetuados por psicomotricistas, profissionais da área da saúde e 

educação que davam ênfase ao trabalho corporal; ou fonoaudiólogos que enfatizavam a 

linguagem oral, leitura e escrita. 

Segundo Grassi (2009) também trabalhava-se, nessa época, com a ideia da criança 

desajustada. Nesse sentido, a atendimento psicopedagógico deveria “corrigir desvios” a fim 

de possibilitar o ajustamento da criança. Todos esses desvios estavam relacionados às 

questões externas à escola. 

Nos anos 1970, segundo Bossa (1994) a Psicopedagogia passou a ser estudada pela 

necessidade de compreensão do processo de aprendizagem, e pelos altos índices de fracasso 

escolar. Nessa época, a educação era marcada por uma tendência liberal, que ora era 

conservadora, ora renovada.  

Grassi (2009) ressalta que procurava-se explicar o fracasso escolar por uma patologia 

de origem orgânica, mais especificamente neurológica. As crianças eram encaminhadas para 

escolas especiais, sem necessidade. Assim, nessa época, começou-se a desenvolver um 

trabalho psicopedagógico “[...] com configuração preventiva, sendo seu objetivo evitar as 

dificuldades de aprendizagem e, naturalmente, as necessidades de atendimentos terapêuticos, 

corretivos ou de reeducação. As causas orgânicas ainda eram o mote da discussão sobre o 

assunto” (GRASSI, 2009, p. 91). 

 Patto (1999) ressalta várias explicações para o fracasso escolar da década de 80, entre 

elas as expectativas que os educadores tinham a respeito de seus alunos, pois estas 
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determinavam o sucesso ou o fracasso dessa criança. O que acontece, como salientam Bossa 

(1994), Grassi (2009) e Rubinstein (1990) é que o fracasso escolar se produz em um sistema 

educacional que não privilegia o papel político da educação enquanto formadora de pessoas 

críticas, pensantes e criativas. O fracasso escolar é produzido na instituição que reproduz as 

contradições sociais, ela seleciona, segrega e exclui aqueles que não respondem às suas 

expectativas.  

Para que um trabalho psicopedagógico tenha sucesso, o profissional deverá considerar 

os aspectos físicos, emocionais, psicológicos e sociais do indivíduo. A intervenção do 

psicopedagogo pode se dar tanto institucionalmente, com caráter preventivo, quanto na 

clínica,  com caráter terapêutico. A Psicopedagogia institucional, foco desta pesquisa, tem por 

objetivo prevenir as dificuldades de aprendizagem e, consequentemente, o fracasso escolar.  

O trabalho do psicopedagogo institucional tem um caráter preventivo e ele deve 

contemplar a instituição escolar como um todo. Nesse sentido, Bossa (1999, p. 33) salienta 

que o psicopedagogo deve auxiliar o professor e os demais profissionais da escola nas 

questões pedagógicas e psicopedagógicas; orientar os pais; colaborar com a direção para que 

haja um bom entrosamento entre todos os integrantes da instituição e, principalmente, dar 

respaldo à criança que esteja sofrendo, qualquer que seja a causa. 

Weiss (1994) ressalta que o termo Psicopedagogia Institucional aparece sob três 

versões diferentes tanto em relatos orais quanto em artigos de revistas especializadas. A 

primeira prevê que o psicopedagogo trabalhe como assessor psicopedagógico, ouvindo e 

conversando sobre a escola com os diferentes profissionais que nela atuam. Nesse sentido, a 

autora afirma que seu trabalho seria “o levantamento, a compreensão, a análise das práticas 

escolares em suas relações com a aprendizagem. Junto com os demais profissionais da escola 

promoveria a construção de novas práticas produtoras de melhor aprendizagem”. (p. 97). 

A segunda versão considera que a Psicopedagogia Institucional deve englobar todos os 

trabalhos que dão suporte pedagógico e/ou clínicos realizados no espaço escolar e por 

iniciativa da equipe de profissionais que trabalha na escola.  

A terceira versão ressalta que a Psicopedagogia Institucional deve ser um trabalho de 

prevenção dos problemas de aprendizagem. O termo prevenção refere-se à melhoria das 

condições externas proporcionadas pela escola que conduzam à construção da aprendizagem. 

Essa última versão nos leva a refletir que o psicopedagogo deve fazer com que a escola seja a 
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solução e não o problema. É na escola que as crianças e os jovens irão adquirir conhecimentos 

para que possam viver em sociedade.  

Além disso, o psicopedagogo deverá ajudar a equipe escolar a transformar o ambiente 

da escola em um espaço de construção do conhecimento. Para isso, ele poderá colaborar na 

elaboração do projeto pedagógico respondendo a três questões fundamentais: o que ensinar, 

como ensinar e para que ensinar. 

É nessa terceira versão que se encontra nosso desafio. Trabalhamos com a prevenção 

das dificuldades de aprendizagem, buscamos construir a aprendizagem em um espaço que se 

propõe a trabalhar de maneira diferenciada com as crianças que para ele são encaminhadas.  

O trabalho psicopedagógico pode ser realizado de várias formas, a saber: oficina 

psicopedagógica com jogos, com histórias, com música, canto e dança, com artes plásticas e 

oficina com dramatização e jogos dramáticos, isto é, utilizando-se a metodologia do 

Psicodrama Pedagógico, como veremos a seguir.   

 

2.2 – O Psicodrama    

O Psicodrama é um nome popularmente conhecido da obra foi de Jacob Levy Moreno 

(1889 – 1974) uma vez que sua proposta teórica completa  denomina-se Socionomia, cujo 

nome vem do latim sociu = companheiro, grupo; e do grego nomos = regra, lei. Ocupa-se,  

portanto, do estudo das leis que regem o comportamento social e grupal. O método original de 

investigação é o teatro do improviso ou da espontaneidade, atualmente conhecido como teatro 

espontâneo. O Psicodrama é um dos métodos de ação dramática criados por Moreno, termo 

que será utilizado nesta pesquisa.  

O Psicodrama surgiu como um possível método de intervenção social em meio aos 

conflitos políticos, intelectuais e guerras na Europa, sendo seu autor, um intelectual, 

humanista, que tinha um olhar solidário para sociedade marginalizada (MARINEUAU, 1992).  

Gonçalves, Wolf, Almeida, (1988), salientam que foi a partir de 1921, que Moreno 

colocou em prática, em Viena, o Teatro da Espontaneidade, formalizando sua ideologia sobre 

a intervenção terapêutica do método psicodramático. Em 1925, emigra para os Estados 

Unidos, radicalizando-se em Nova York, onde passa a fundamentar a base teórica do 

Psicodrama e escrever sobre as múltiplas possibilidades de utilização no contexto 

educacional, organizacional e terapêutico. 
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Segundo Moreno (2011), o Psicodrama teve como inspiração o teatro espontâneo, 

tendo como foco de estudo a interação entre individual e coletivo, objetivando oferecer 

oportunidade de tornarem observáveis, mensuráveis e visíveis as questões de 

comportamentos, permitindo aos envolvidos no processo, a reintegração psicodinâmica e 

sociocultural que permite o convívio social saudável do ponto de vista social e humano.  

Portanto, essa metodologia tem por objetivo o desenvolvimento da espontaneidade e 

da cocriação dramatúrgica e representativa. Espontaneidade, conceito central da obra de 

Moreno, refere-se ao potencial humano de criar a partir de contingências afetivas e 

socioculturais e é conceituada como: “ O protagonista é desafiado a responder, com um certo 

grau de adequação, a uma nova situação ou, com certa medida de novidade a uma antiga 

situação antiga” (MORENO, 2011, p. 36). 

Moreno defendia que era possível trabalhar com grupos na resolução de conflitos, e 

que as potencialidades terapêuticas deste método seriam reconhecidas e aplicadas, não só no 

berço da Psicologia em tratamentos e terapias, mas no núcleo da educação como um 

facilitador de situações conflituosas, onde as questões pedagógicas devem ser tratadas do 

ponto de vista educacional, porém solucionando os conflitos na relação grupal. 

Historicamente, segundo Moreno (2011), o Psicodrama representa a passagem do 

tratamento individual para o tratamento do indivíduo em grupo; do tratamento por métodos 

verbais para o tratamento por métodos de ação. Assim, segundo o autor, 

 

[...] a combinação eficaz de uma catarse individual com a coletiva, da 

catarse de participação com a da ação. O eterno conflito entre o individuo 

e o grupo ganhou uma nova versão, [...] com uma reavaliação de nosso 

sistema de valores, com uma ênfase particular na sobrevivência do 

homem, não enquanto animal, mas enquanto agente criador. [...] em 

busca de instrumentos e instituições por meio das quais possa dirigir 

permanentemente o futuro do grupo humano (MORENO, 2011, p. 59). 

 

Para Moreno (2011), o significado de Psicodrama, seria o da cena representada pelo 

outro, na qual o conflito, que parece “verdadeiro”, é uma ilusão que em muitas ocasiões, 

inconscientemente, se escolheu, porém, através da representação, ver-se “em cena”, olhando 

de fora, provoca a libertação do “sofrimento”. Seria a libertação real, de “ver” o que nos afeta, 

representados no outro, que, não sente ou pensa da mesma maneira, mas que ao representar-

nos, nos “mostra” a clareza do como agimos. Do ponto de vista do autor,  
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[...] baseia a sua análise do teatro não constituem um produto acabado 

mas a realização espontânea e simultânea de uma obra poética, dramática, 

em seu processo de desenvolvimento, desde o seu status nascendi em 

diante, passo a passo. E de acordo com essa análise, tem lugar a catarse: 

não só no púbico – efeito secundário  mas, primordialmente, nos atores 

espontâneos do drama que produzem os personagens libertando-se deles 

ao mesmo tempo (MORENO, 2011, p.79). 

 

Na visão moreniana, espontaneidade e criatividade são recursos inatos ao ser humano, 

e que desde o início da vida, são desenvolvidos, porém, vão sendo esquecidos e suprimidos 

pelas situações cotidianas e alienantes, vividas em sociedade,  

 

Para que tenhamos o prazer de nos sentirmos vivos é preciso que 

reconheçamos como agentes do nosso próprio destino. Quando somos 

reduzidos à condição de peças de engrenagens, nas quais somos colocados 

sem o reconhecimento da nossa vontade, impedidos de iniciativa pessoal, 

estamos privados de nossa espontaneidade. (GONÇALVES, WOLF e 

ALMEIDA, 1988, p. 46) 

 

Moreno também relacionava Psicodrama e educação. Nos escritos do autor 

encontram-se nomes como Rousseau, Frobel, Pestalozzi, Montessori, Vygotsky, teóricos que 

contribuíram com a educação que, entre outros, aparecem em defesa de uma educação que 

prioriza o ato de pensar.  

Moreno nunca mencionou a “criação” de uma escola, ou instituição de ensino, mas, 

afirmava que o Psicodrama tem a proposta de trabalhar o desenvolvimento da espontaneidade, 

as relações grupais, os jogos e também a compreensão sobre a necessidade do conhecimento 

com autonomia. Aprendizado para a vida, para felicidade, para ser saudável socialmente 

(MORENO, 2011). 

Bareicha e Romaña (1999) estudiosos dos escritos de Moreno apontam o quanto esse 

autor foi influenciado por pedagogos e educadores humanistas, e ressaltam que embora 

muitos dos pensadores citados acima tenham morrido antes do nascimento deste teórico, de 

alguma forma as abordagens que defenderam na educação, tinham similaridade com as ideias 

de Moreno. 
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2.3 – O Psicodrama Pedagógico 

O Psicodrama Pedagógico passou a ser investigado a partir dos anos 1960. Surgiu da 

inquietação e observação dos métodos psicodramáticos, estudados por Alícia Romaña, 

pedagoga, formada pela Universidade de Buenos Aires e psicodramatista integrante do grupo 

Asociación  Argentina de Psicodrama y Psicoterapia de Grupo.  

Romaña (1985) fundamentou seus estudos e pesquisas sobre o Psicodrama Pedagógico 

a partir de experiências psicodramáticas vivenciadas com crianças ao longo de sua vida como 

educadora, relacionando as abordagens morenianas e o contexto educacional. Porém, parte 

das experiências realizadas foi direcionada aos professores das crianças, contribuindo para o 

desenvolvimento do papel profissional destes educadores. 

A partir do reconhecimento pessoal sobre a metodologia psicodramática, desejou 

ampliar as condições de ensino e aprendizagem, como também facilitar as questões de 

problemas de aprendizagem, uma vez que percebeu que tal método facilitava o trabalho com 

as crianças. A formação em Psicodrama atendia seus interesses terapêuticos e pessoais e 

evidenciou possíveis caminhos para as questões educacionais. Assim, viu nesta metodologia a 

possibilidade de ampliar e divulgar as experiências que passou a desenvolver no Jardim de 

Infante, em Buenos Aires, com crianças em idade pré-escolar e professores que faziam parte 

do grupo na ocasião (ROMAÑA, 1985). Nesse sentido ressalta que: 

 

[...] acredito que todo conhecimento adquirido só atinge significância 

desde que relacionado à experiência de vida. A experiência vivida não é 

neutra. Pelo contrário está sempre tingida por sentimentos de aceitação ou 

rejeição e, de alguma maneira, determinada por nossos interesses e 

necessidades (ROMAÑA, 1992, p. 25). 

 

Segundo a autora, esse trabalho proporcionou uma rica experiência em quatro níveis, a 

saber: 1) foram utilizadas dramatizações para organizarem-se em equipe; 2) dramatizou-se 

com as crianças, para testar, sistematizar e reconhecer na ação, no ato de “fazer” a 

espontaneidade; 3) dramatizações com crianças maiores, (escola primária) que assistiam aulas 

com atividades plásticas, no contraturno escolar; 4) dramatizações e teatro espontâneo com 

adolescentes, que curiosos, às vezes, aproximavam-se para observar as atividades.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
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Tais experiências geraram subsídios para que Romaña realizasse dramatizações com 

alunas no Ensino Superior entre 1964 e 1966, em Buenos Aires, momento no qual tomou a 

decisão de usar este recurso pedagógico em grupos de crianças com problemas de 

aprendizagem, cujo trabalho foi denominado “Técnicas Psicodramáticas Aplicadas à 

Educação” e, a partir deste trabalho foi convidada a palestrar no IV Congresso Internacional 

de Psicodrama. Nesse evento recebeu o convite para orientar a formação psicodramática de 

educadores na cidade de São Paulo, no ano de 1969, “[...] quando tivemos que dar um nome 

para esse curso, que surgiu pela primeira vez, pelo menos entre nós, “Psicodrama 

Pedagógico” (ROMAÑA, 1985, p. 19). 

Segundo Romaña (1985), a Pedagogia está concentrada como uma prática no campo 

da educação e ocupa uma ampla reflexão sobre as áreas humanas. Portanto, para a autora, 

associar Psicodrama e Pedagogia é uma tarefa um tanto complexa, uma vez que a intenção 

não é qualificar o Psicodrama Pedagógico como um “novo método”, mas sim evidenciar os 

alcances do Psicodrama enquanto método de aprendizagem. 

 

Recordemos [...] sempre exigiu um grande esforço dos educadores o ato 

de provocar o momento que chamamos de “fecundo” – uma expressão de 

Karl Stocker no ensino, para chegarmos por seu intermédio, ao 

conhecimento desejado. [...] sentimos no aluno a tensão por conhecer; em 

que percebemos a ruptura do equilíbrio em sua visão e compreensão de 

mundo que o rodeia, e o surgimento do interesse em recuperar este 

equilíbrio; momento em que, depois de surpreender-se ou desconectar-se, 

o aluno começa a perguntar. As perguntas [...] são espontâneas, e por esta 

mesma razão são provocadoras de novos interesses. Esses “momentos 

fecundos” são normalmente substituídos por situações de interesse, nas 

quais tanto professores como alunos são cúmplices de uma participação 

mais ou menos pré-fabricada. [...] um compromisso mais formal do que 

real.  O método, no ensino, é basicamente a arte de perguntar, de situar o 

aluno diante de um problema a ser resolvido para que ele encontre uma 

resposta adequada. [...] implica o relaxamento da “tensão por conhecer.” 

[...] Através da metodologia psicodramática contribuímos para que o 

aluno coloque para fora o conhecimento que “sabe” e o compreenda 

como algo próprio, como algo seu (ROMAÑA, 1985, p. 43-44). 

 

A autora complementa que a exposição sobre a metodologia psicodramática é uma 

ferramenta que proporciona ao professor meios de validar o conhecimento dos alunos, pois 

por meio de situações vivenciadas sob a orientação do educador, é possível provocar o 

contexto psicodramático que fará emergir por meio de dramatizações os erros observados, 

como também é uma forma de comprometimento constante com o processo de ensino e 
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aprendizagem, que costuma escapar aos olhos do professor que, por meio desta prática se 

coloca na ação de aprender junto com aluno (ROMAÑA, 1985). 

Diante destas observações, segundo a autora, foi possível visualizar os aspectos 

dinâmicos e interativos a que se propõe o Psicodrama Pedagógico, uma vez que procura 

validar o que o aluno já sabe, dando oportunidade de, espontaneamente, criarem ou fazerem 

emergir novas respostas sobre assuntos já estudados que contém pensamentos subjetivos do 

próprio aluno e a subjetividade e visão de conhecimento dos demais participantes do grupo. 

Dessa maneira, podemos entender que o Psicodrama Pedagógico é uma estratégia diferente, 

que aplicado de maneira criativa e espontânea além de considerar o que o aluno sabe, 

possibilita novos conhecimentos a partir de ver representados seus conhecimentos anteriores. 

“Assim, [...], as possibilidades didáticas do Psicodrama, [...] a correlação entre o que 

denominei de níveis de realização psicodramática (realidade, simbolismo e fantasia e os 

mecanismos comprometidos no processo de aprendizagem)” (ROMAÑA, 1985, p. 19).  

As dramatizações não são teatralizações, nem são expressas de forma perfeita as 

representações dos conflitos, nem são julgadas pelo desempenho da apresentação, ou são 

recursos infalíveis na sua prática, porém, vale a pena ressaltar que a aplicabilidade do método 

confere sentido ao conhecimento. Segundo a autora as psicodramatizações:  

 

Situam o aluno num verdadeiro ato dramático, no qual se parte de uma 

ruptura da estrutura livresca para chegar a uma nova estrutura lógica, com 

valor no aqui e agora, mas que não contradiga necessariamente a verdade 

que o conhecimento encerra .[...]  a metodologia psicodramática [...] 

estrutura de modo a resgatar o conhecimento do contexto em que foi 

situado, a fim de restituir-lhe sua funcionalidade. Desta maneira o aluno 

utilizará este conhecimento onde e quando seja necessário, simplesmente 

porque  já é seu. [...] O aluno não conseguiria avançar por este processo 

se não se dispusesse e fizesse uso da espontaneidade (ROMAÑA, 1985, 

p. 45). 

 

Romaña (1992) enfatiza que o tal metodologia está fundamentada na teoria da ação, e 

compartilha da ideia que seu conceito mais importante é a espontaneidade e que é nas 

relações intra e interpessoais na resolução de situações que se desenvolvem os contextos de 

grupos, gerando aprendizagem e complementaridade, que o individual passa a ser 

contemplado por ações solidárias e cooperativas. 
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Segundo a autora, o Psicodrama Pedagógico é “uma abordagem 

metodológica/didática/ativa”, que possibilita, ao mesmo tempo, a aquisição de conhecimentos 

e uma educação para a espontaneidade. Para ela, o aprendizado dos conteúdos curriculares 

pode ser efetivado pela improvisação espontânea. Este método pode ser utilizado, segundo a 

autora, por professores e gestores de todos os níveis escolares nas seguintes situações: 

1- Para fixar e exemplificar conhecimentos. 

2- Encontrar as soluções alternativas aos problemas disciplinares. 

3- Desenvolver papéis novos (Estágios no magistério). 

4- Como prevenção de situações ansiógenas (provas). 

5- Sensibilizar grupos. 

6- Elaborar mudanças (de professores, de classe, de turma, de escola). 

7- Avaliar o trabalho em equipe.     

Segundo Bareicha (2013), Psicodrama e educação se tornam caminhos possíveis 

qualitativos e quantitativos, pois além de integrar as pessoas a partir do trabalho em grupo, 

favorecem as possibilidades de ação no processo educacional. Facilita a relação entre 

professores e crianças e demais colegas envolvidos no ambiente escolar. Assim, 

proporcionam avanço no aprendizado de conteúdos, uma vez que, além de validar o que 

criança consegue entender sozinha sobre determinados assuntos, a beneficia com os 

conhecimentos trazidos pelo outros colegas, possibilitando uma outra forma de avaliar 

conceitos, ou ajudar na compreensão daqueles que não conseguem fazer sozinhos. Também 

favorecem ao sujeito novas formas de ver e entender as questões cotidianas e curriculares 

abordadas no ambiente educacional. 

 

2.4- Método Educacional Psicodramático 

 

Como educadores, [...] devemos passar o conhecimento no ponto de 

consenso científico em que se encontra, e de outro devemos favorecer e 

mesmo provocar possíveis rupturas na “ordem” ou “conservação” desses 

conhecimentos para estimular novas respostas aos desafios e contradições 

da realidade (ROMAÑA, 1992, p. 61). 

 

Segundo Romaña, a denominação de Método Educacional Psicodramático se faz 

necessária, pois o identifica e diferencia demonstrando sua proposta para fins pedagógicos e 
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educacionais. E com o avanço de suas pesquisas, foi possível caracterizar como método, uma 

vez que tem princípio, meio e fim, transitando em uma única experiência por momentos 

diferentes.  

Para a autora, a escola deve manter o compromisso a que se propõe em todos os níveis 

de escolaridade, que seria promover a autonomia, compreender os conteúdos para uso na sua 

vida pessoal, não somente para ter a progressão das séries e certificado. Estes movimentos em 

ação conjunta permitem as operações de análise, síntese e generalização, conforme mapeia o 

gráfico demonstrado. “A escola [...] tem o compromisso [...] a capacidade de formular 

opiniões e/ou conclusões pessoais nos alunos. Portanto, se um método abre espaço para essa 

exercitação, ele já está cumprindo parte da sua função” (ROMAÑA, 1992, p. 60-61). 

Quadro 1 – Método Educacional Psicodramático   

Níveis de aproximação           Níveis de Realização 

ao conteúdo                       psicodramática 

Operações 

Aproximação intuitivo              Dramatização real 

emotiva 

Aproximação racional ou           Dramatização simbólica 

conceitual 

Aproximação funcional               Dramatização no plano 

fantasia 

análise 

 

síntese 

 

generalização 

                                                                                                Fonte: Romaña (1992, p.60). 

 

 A partir dos estudos e experiências usando este quadro referencial, a autora esclarece 

sobre a flexibilidade que deve ser observada na aplicação do método, porém aponta: que a 

atenção nas observações e acompanhamento das fases é o que deve ser analisado pelo 

mediador que conduz o processo. O Método Educacional Psicodramático, exposto no gráfico 

foi pensado sobre a necessidade de articulação entre os níveis gerados nas situações de sua 

aplicabilidade, ou seja, nas dramatizações, a saber: realidade do conhecimento, simbolismo, 

onde se cria outro contexto ou outra solução (novo conhecimento), e a fantasia que seria o 

próprio dramatizar (ROMAÑA, 1985,1992). Diante destas colocações a autora complementa: 
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No caso do método que nos ocupa, [...], é um método baseado no 

Psicodrama, pensamos na necessidade de articular situações que sejam 

dramatizações que reproduzam a realidade do conhecimento, situações 

que o simbolizam e situações nas quais criamos outro contexto, ou outro 

ninho, para o conhecimento. São as dramatizações que chamamos de 

fantasia (ROMAÑA, 1992, p. 61- grifos da autora). 

             

As dramatizações, num primeiro momento, reproduzem a realidade, trazendo o que se 

sabe, o simbólico sai da realidade para abstrair e ocupar o lugar do outro gerando novo 

contexto. Fantasia é a dramatização que gera nova resposta. Assim, a autora esclarece que a 

função do quadro em que descreve as estruturas, realista, simbólica ou imaginária, partiu do 

próprio questionamento que se fazia durante o percurso da sua formação como 

psicodramatista, quando também se perguntava como os diretores e coordenadores na atuação 

psicodramática, saberiam qual estrutura deveria dar a cada cena exposta pelo grupo e/ou 

aluno.  Se fizermos as correlações com gráfico estamos falando de sentimentos e construção 

de uma situação de aprendizagem. Complementa as justificativas: 

 

 Se em alguns casos pedimos: “Vamos reproduzir como foi a cena”, 

“Podemos refazer a situação da mesma forma ou parecida com o que 

aconteceu”, ou “ Mostre-nos como foi”, ou mesmo “ Que tal a gente fazer 

aqui?”. O resultado só pode ser uma montagem ou construção realista. Se 

falo: “Mostre o que você sentiu”, “Faça um gesto, coloque alguém para 

mostrar como você sente isso que está acontecendo”, aí o resultado é 

simbólico. E no caso de pedir: “Mostre como você gostaria que fosse”, 

“Construa a cena do jeito que você imagina que poderia ser”, e outros 

pedidos nessa linha, sem dúvida estou estimulando a construção de uma 

fantasia (ROMAÑA, 1992, p. 62). 

 

Romaña aponta que esse método pode ser utilizado como um recurso de aprendizagem 

que possibilita  provocar uma qualidade espontânea e significativa imediata, pois associa a 

relação funcional do conhecimento com o próprio aluno, que consegue ampliar a capacidade 

de fazer uma síntese analítica sobre as situações em que é solicitado a fazer representações 

com categorias diferenciadas sobre quais são os fatos trazidos para representação, (o que 

aconteceu/ o que vejo), o que o indivíduo pensa sobre os fatos, (sinto) e como este aluno 

gostaria que fosse (percebe). Neste contexto a construção do conhecimento ocorre apenas 

observando as regras da própria fantasia. Assim, para a autora “nesses momentos ingrávidos, 

atingimos a generalização. Eu costumo dizer (como está no gráfico) que aí um conhecimento 

tem a relação funcional conosco e vice-versa” (ROMAÑA, 1992. p. 63 – grifos da autora) 
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Corroborando com esta metodologia pedagógica de ensino aprendizagem, Fernández 

(2010), psicopedagoga argentina, que utiliza os recursos do Psicodrama com crianças, afirma 

que o Psicodrama seria o pensar em cenas, é uma reconstrução que libera múltiplos sentidos, 

reconstituindo cenas do passado, para conseguir reconhecer-se nele, liberando a criança para 

transformar o obstáculo em aprendizado. 

Para esta autora, o Psicodrama tem uma potência recordativa, evocadora, 

reconstrutiva, que na sua organização interna é construtora de autoria de pensamento, que 

quer dizer que a criança a partir da representação de um personagem, está se apropriando de 

um tempo novo, nem passado, nem presente, nem futuro, mas um tempo que faz parte da 

realidade, uma realidade sem relógios, mas com real aprendizado de um tipo de realidade que 

faz a criança perceber-se no contexto interno e externo, entre o sujeito e o real: “quando digo 

“Psicodrama” não me refiro exclusivamente nem principalmente a uma técnica, nem a um 

método, nem ao fato concreto de representar uma cena dramática” (FERNANDEZ, 2010, p. 

50). 

 É importante considerar que nem todas as técnicas são utilizadas no contexto 

psicodramático educacional, e sim, se recorre a esta metodologia para que o sujeito entre em 

ação, demonstrando o que sabe, ou o que não consegue entender, usando o jogo ou uma cena 

dramática, como um aporte de esquemas de significação para o conhecimento. Assim para 

esta autora: 

 

O psicodramático enquanto lúdico contribui para o trabalho em 

Psicopedagogia [...] o aprender situa-se no mesmo espaço do jogar, que 

temos descrito como um espaço “entre”. Espaço entre o quê? [...] entre 

conhecimento e o saber, entre a subjetividade e a objetividade. O 

Psicodrama [...] é jogar-brincar organizado, que não é regulamentado. Tal 

organização não aparece antes, mas durante o Psicodramatizar 

(FERNÁNDEZ, 2010, p.69). 

                

Diante deste processo de aprendizagem, Romaña (1992), enfatiza que estes conceitos 

fazem uma relação afetivo-intuitiva e conceitual. O processo de compreensão ocorre no que a 

autora chama de generalização, porém desencadeia a questão sobre quais situações esta 

metodologia deve ser aplicada e salienta que poderíamos falar em dois agrupamentos, a saber: 

a aprendizagem simultânea à experiência de vida, no cotidiano do sujeito e; em situações 

quando o conhecer/aprender é o saber adquirido na instituição escolar. 
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Recordemos que intervir de ser inter-vir, quer dizer, vir entre a demanda 

e o propósito do trabalho. No primeiro caso, o propósito do trabalho é 

terapêutico, ainda que vá sem duvida ter efeitos de aprendizagem. No 

segundo, o propósito é de aprendizagem, ainda que vá ter efeitos 

terapêuticos (FERNÁNDEZ, 2010, p. 61). 

 

Para Fernández (2010), a ação de psicodramatizar, nas quais as tramas e sequências 

apresentadas, serão elaboradas a partir do pensado ou que tenha visível sentido para o autor da 

cena, significam que além do trabalho da elaboração deste esquema a criança se apropria do 

pensamento e se reconhece autor do pensado para desenvolver a atividade e demonstrar sua 

inquietação.  

Dessa forma, o uso do jogo dramático, se torna uma ferramenta importante quando se 

trata de sua metodologia aplicada com crianças com dificuldades de aprendizagem, porque no 

jogar-brincar acontece a significação do conhecimento, lentamente, envolvendo a criança 

como um escultor que produz sua escultura, delineando os percursos entre o corpo, o 

pensamento e que se deseja aprender. Como se fosse um organizador de sequências. “As 

sequências, laços vão se produzindo de uma ação as seguintes e dessas as anteriores, [...] 

produzindo, de múltiplos fios, uma trama. Quando a criança joga, é o próprio jogar que vai 

produzindo sentido” (FERNÁNDEZ, 2010, p. 69). 

Sinalizar o jogo no contexto do Psicodrama é relevante, pois segundo Monteiro (1994) 

o fato do individuo estar apenas jogando, já descaracteriza a pressão que sofre alguém em 

situação de conflito. No caso da aprendizagem, segundo esta autora, o jogo cria uma 

atmosfera satisfatória, em campo harmonioso proporcionando respostas espontâneas, 

criativas, substituindo o engessamento criado pelas conservas culturais, representando um 

novo papel, com recursos de sua própria criação mental, ou seja: “o jogo permite, pois, que o 

indivíduo descubra novas formas de lidar com uma situação que poderá ser semelhante a 

outras situações na sua vida.” (MONTEIRO, 1994, p. 21). 

A metodologia psicodramática, ao ser aplicada por professores é, muitas vezes, 

questionada por parecer “perda de tempo”, uma vez que se deve levar em conta qual o 

contexto geral da aprendizagem do aluno, e quais dificuldades está enfrentando, pois para que 

ocorra uma integração geral com o grupo, deve-se conquistar a possibilidade de um “campo 

relaxado”, no qual será necessário uma retomada sobre o que o aluno sabe, e qual novo 
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conhecimento se deseja oferecer por meio deste recurso (ROMAÑA, 1985). Contribuindo 

com esta colocação (Fernández, 2010, p.70) salienta que:  

Entre o verbo ensinar e o verbo aprender situam-se diversas operações, 

muitas delas opostas entre si: transmissão herança-reprodução- 

transformação- construção- troca- repetição- novidade- permanência- 

mutação. A atividade psicodramática potencializa esse terreno e o 

fecunda. Entre quem ensina e quem aprende se abre um campo de 

produção de diferenças, pois cada um de nós tem uma modalidade de 

aprendizagem, um idioma próprio para tomar o tomar do outro e fazê-lo 

seu, e para entregar/mostrar-lhe algo de nossa vida. A modalidade de 

aprendizagem é como um idioma que cada um utiliza para entender os 

outros e fazer-se entender pelos outros. O Psicodrama ajudar a reconhecer 

esse idioma singular. 

 

A partir do entendimento das autoras Fernández (2010) e Romaña (1985) é possível 

afirmar que ambas concordam sobre as contribuições da metodologia e o uso das técnicas do 

psicodrama, que podem ser aplicadas nas questões de aprendizagem como um campo que, 

possivelmente, acionará no sujeito a condição de aprender atuando em jogos, brincadeiras, 

sinalizando para a criança o que ela  sabe. Segundo Fernández (2010, p. 88), “O psicodrama é, 

então, uma ferramenta preciosa e cada vez mais necessária, já que, como Augusto Boal disse 

do teatro, o psicodrama “é a arte de ver-nos a nós mesmos, a arte de ver-nos vendo” de ver-

nos criando”. 

É importante sinalizar que, para Romaña, tal metodologia, aliada a outras formas de 

ensino, visual, em grupo, com jogos, diálogos, troca de experiências, teatralizações, provoca  

a situação de aprendizagem, pois ao dramatizar, a criança pode ver-se no contexto fora do 

problema e representado por outro. Além de possibilitar uma visão diferenciada a respeito do 

conhecimento prévio de determinados assuntos independente do conteúdo. Assim:  

 

[...] podemos deduzir que não adianta escolher um método em primeiro 

lugar, porque ele está diretamente relacionado com as necessidades da 

população escolar à qual estiver destinada a programação, e isso não 

poderá ser uma imposição nossa. O mesmo vale para os conteúdos. 

Nossas necessidades e interesses nem sempre são os mesmos dos nossos 

alunos. O ideal seria poder articular com os deles, porém se isso não for 

possível, entre as duas tensões devemos encontrar a satisfação dos nossos 

nas entrelinhas e ficar felizes com nosso crescimento. Afinal, quanto mais 

trabalharmos essa contradição seremos menos imaturos (ROMAÑA, 

1992, 78 -79). 
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Sendo o Psicodrama baseado na ação e na espontaneidade, na relação de grupo, 

Romaña (1985, 1992), salienta que a característica do “ser” espontâneo é a adequação e 

envolvimento no “aqui” e “agora”, também referenciada como teoria do momento, por isso, é 

uma atividade que precisa aplicada com as técnicas que fundamentam tal teoria.  Somando-se 

a estes aspectos, temos a qualidade dramática, que seria desempenhar os papéis como se fosse 

a primeira vez dando novas respostas; a originalidade que se constitui em oferecer respostas 

parecidas e a criatividade para lançar-se em respostas inéditas referenciando a situação de 

cada sujeito no grupo diferenciando-os.  

 

2.5 – Psicodrama: contextos, instrumentos, etapas e técnicas 

As técnicas psicodramáticas são fundamentais para a compreensão do contexto, e sua 

reconstrução temporal e linear nas dramatizações. O Psicodrama é uma metodologia que pode 

ser utilizada em diferentes contextos, a saber: social, grupal e dramático. Moreno denominava 

o contexto social como “realidade social”, uma vez que baseia-se nas leis e normas sociais 

impostas pela sociedade, e a expressão do indivíduo frente a própria conduta e compromissos 

sociais, geralmente de onde parte os conflitos relacionados aos fatos de sua vida particular.  

O contexto grupal é constituído pelo próprio grupo, que também está inserido em 

normas, leis e regras, mas no compromisso de contexto grupal, evidencia os seus próprios 

sentimentos e valores frente ao contexto social e outros indivíduos e frente ao grupo. 

O contexto dramático refere-se ao local no qual a cena é montada, constituindo-se de 

cenário, personagens, protagonista, diretor, realidade, fantasia, interpretações de papéis, e que 

no decorrer do processo, pode-se modificar acontecimentos, trocar personagens, desfazer ou 

refazer a cena, constituindo um campo relaxado, no qual o indivíduo coloca-se integrado ao  

papel que deve desempenhar, e que ao relatar seu conflito pessoal, passa a ficar menos tenso 

ampliando as possibilidades de resolução. Este contexto permite diminuir tensões dos 

compromissos sociais, podendo o sujeito, sentir-se seguro para expressar suas maiores 

inadequações pessoais e sociais.  

Os Instrumentos fundamentais do Psicodrama são: o protagonista, o cenário, os egos 

auxiliares, o diretor e o auditório. O protagonista é a pessoa que faz emergir o tema a ser 

dramatizado. No contexto grupal, sendo o protagonista o emergente dramático, sua produção 

é valorizada tanto pelo grupo, como individualmente. O protagonista também pode ser o 
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grupo, neste caso, o Psicodrama denomina-se Sociodrama, uma vez que o conflito não é 

individual e sim social/grupal. 

O cenário é o local no qual se realiza a dramatização, onde o conflito/contexto trazido 

pelo indivíduo ou grupo será representado dentro daquele espaço. Neste contexto determinado 

se realiza o aquecimento, o “encontro com o protagonista”, e a concepção da dramatização. 

Segundo Moreno: 

 Desempenhar o papel do “outro” não se apresenta de súbito e em forma 

acabada à criança; passa por numerosas fases de desenvolvimento que se 

sobrepõem e, com frequência, operam conjuntamente (MORENO, 

2011, p.112). 

 

O ego auxiliar e/ou egos auxiliares são indivíduos convidados pelo diretor que podem 

colaborar com o protagonista representando seu papel, ou podem contribuir assumindo o 

papel do diretor durante a dramatização. Também podem atuar como colaboradores, 

observadores auxiliando na distribuição de materiais para o trabalho em grupo, ou fazendo o 

papel de investigadores sociais registrando situações e detalhes das relações interpessoais 

daquele contexto grupal. “[...] a tarefa dos egos auxiliares é representar as percepções [...] Ao 

desempenhar o papel, espera-se que o ego se identifique intimamente consigo mesmo o mais 

que puder, não só para representar e simular, mas para “sê-lo” (MORENO, 2011, p. 42, 43). 

O diretor é o responsável pelo Psicodrama, em todos os aspectos, sendo o dirigente e 

mediador.  Tem a função de produtor e compete a ele discriminar o material trazido pelo 

Protagonista, as cenas que considera convenientes para dramatizar, como também fazer 

sugestões de novas cenas, ampliando, assim, a visão do protagonista. 

O auditório é o conjunto de pessoas que se encontram no contexto grupal, no cenário. 

Os participantes do auditório são os elementos do grupo e egos auxiliares. 

O Psicodrama se divide em três etapas, a saber: aquecimento específico e inespecífico,  

dramatização e comentários ou compartilhar. 

Aquecimento específico: São os procedimentos ou atividades usados para estimular 

determinadas situações ou sentimentos no “aqui e agora” que farão emergir o protagonista, 

selecionando as cenas ou situação a ser dramatizada. O aquecimento específico prepara o 

grupo para a dramatização ou jogo dramático efetivamente.  
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Aquecimento inespecífico: São as atividades ou procedimentos para dar início aos 

trabalhos com o grupo colocando-os em um clima de envolvimento com as atividades daquele 

encontro facilitando a interação grupal num clima criado para diminuir as tensões. 

Dramatização: É a segunda etapa de Psicodrama.  A partir das observações trazidas 

nas dramatizações no “aqui e agora” é que as diretrizes de aplicação das técnicas dramáticas 

vão acontecendo. No tempo real da ação, simultaneamente e não sucessivamente. O 

compromisso emocional e afetivo do grupo aparece na representação dos envolvidos em cena. 

São representações que envolvem emocionalmente o grupo, sendo também o que o diferencia 

de teatralizações apenas, para representações vivenciais que tornam-se terapêuticas, embora 

não se trate de uma terapia. A intenção seria usar recursos dramáticos como jogos, para 

encontrar soluções adequadas, ou novas soluções para o mesmo problema. Alcança-se um alto 

grau de espontaneidade a partir das dramatizações. “A primeira manifestação básica de 

espontaneidade é o aquecimento preparatório da criança para o novo ambiente. [...] é um 

processo suscetível de mediação”. (MORENO, 2011, p. 103) 

Assim podemos observar que o processo de aquecimento e dramatização são 

interligados, uma vez que o aquecimento atua como uma mola propulsora necessária para a 

dramatização, pois, durante as atividades para se aplicar algumas técnicas, pode ocorrer a 

necessidade de mudanças de personagens para representar o protagonista ou outros papéis 

trazidos durante as dramatizações. Portanto, quanto maior a facilidade de ação grupal, mais 

satisfatório será o resultado. 

Compartilhamento (sharing): Terceira e última etapa da sessão psicodramática. 

Solicita-se aos participantes que comentem sobre si mesmo, o que significou os sentimentos 

produzidos naquele encontro ou sessão psicodramática a partir da representação. Cada 

integrante do grupo compartilha com os demais mencionando em que contribuiu aquele 

encontro relatando aspectos que o favoreceram no momento do Psicodrama. 

No Psicodrama são usadas várias técnicas, a saber: desdobramento do eu, inversão de 

papéis, solilóquio, espelho, autoapresentação, interpolação de resistência, realização 

simbólica, sem palavras, psicodrama com marionetes, entre outras. Explicaremos com 

maiores detalhes apenas as técnicas utilizadas com o grupo de crianças, sujeitos da presente 

dissertação. São elas: 

Inversão de papéis: Consiste em trocar o papel que o protagonista está fazendo, com 

o seu interlocutor quando foi trazido um personagem descrito pelo protagonista, e este passa        
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durante a dramatização a esclarecer tanto os fatos ocorridos para serem reproduzidos como 

quais ações exatas aconteceram na cena a ser dramatizada. “Por meio “da inversão de papéis” 

um ator tenta identificar-se com o outro [...] indivíduos que se conhecem intimamente são 

suscetíveis de inverter seus papéis com muito maior facilidade [...]” (MORENO, 2011, p. 30). 

Solilóquio: A aplicação desta técnica consiste em dizer em voz alta o que se está 

pensando e/ou sentindo com referência ao diálogo que está se desenrolando ou com relação a 

qualquer outro tema que ocorra ao indivíduo naquele momento. Também pode ser utilizado 

para explicitar um pensamento, quando a cena ocorre sozinho, sem a participação de outros 

personagens para a representação. Esta técnica não requer a intervenção de ego-auxiliar, como 

também pode ser usado por qualquer dos personagens em jogo, inclusive o próprio diretor.  

Espelho: Possivelmente é uma das mais delicadas técnicas para ser aplicada, pois o 

Protagonista pode sentir-se constrangido ou zombado. Sua aplicação consiste em ser imitado 

em todos os movimentos e expressões. Necessita de um ego-auxilar que tenha condição de 

fazer a imitação o mais real possível. 

Interpolação de resistência: É a modificação, por parte do Diretor, da cena proposta 

pelo Protagonista. Instrui-se o ego-auxiliar, que modifique durante a dramatização, 

características dos personagens, ou de atitudes que estão sendo representadas, interessando-se 

por outras coisas. Tal ação objetiva impelir o Protagonista a atuar no “aqui” e “agora” da 

mesma maneira que o faria em circunstâncias semelhantes, na vida real. Obteremos, assim, 

graças a um recurso técnico, a forma habitual de o protagonista atuar no contexto 

determinado. Não seria provocar situações que levem o indivíduo ao abandono de mundo da 

fantasia em favor da realidade, ou vice-versa, mas estabelecer meios mediados pelo diretor 

para que seja possível que o indivíduo tenha domínio da situação podendo transitar entre por 

estes dois caminhos, porém, sendo capaz de transferir-se entre um e outro. (MORENO, 2011). 

Realização Simbólica: Consiste na realização de acontecimentos não reais, que 

simbolizem outros acontecimentos. Por exemplo, se ao Protagonista se torna impossível 

enfrentar alguém que o oprime, e dizer-lhe o que pensa dele, abandona-se esta cena e se 

inventa outra com personagens diferentes, mas com conteúdo semelhante. No Psicodrama de 

crianças, é uma técnica bastante utilizada.  

Role-playing: (jogo de papéis) – permite ao indivíduo certo grau de liberdade na 

representação. Pode ser usado como técnica para exploração e para expansão do eu em um 

universo desconhecido. Para a criança é provavelmente o método por excelência para 
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encontrar e se possível, solucionar determinada situação que a desafia (MORENO, 2011, p. 

413).Para este teórico, seria um jogo ou treinamento no objetivo de explorar possibilidades de 

representações de determinados papéis em diferentes momentos o/ou fases da vida do sujeito. 

Este dispositivo aplicado ao Psicodrama possibilita experiências novas em situações novas ou 

antigas de conflitos em que o indivíduo é submetido no cotidiano. A adequação em posicionar 

em situações que emergem no dia a dia é uma construção da personalidade e do 

desenvolvimento humano. Desenvolver papéis sociais permite ao sujeito observar outras 

possibilidades para solucionar conflitos e desenvolver estratégias para o convívio social 

satisfatório.  

Segundo Bareicha, (1999) são inúmeras as possibilidades sobre a abordagem 

moreniana, em virtude do contexto coletivo em que deve ocorrer. Esta prática se aplica ao 

contexto educacional no sentido de educação e prevenção, pois sua abordagem de ação faz 

emergir emoções. Assim, é importante ter cuidado quanto a sua aplicação na educação, pois 

seu uso não se restringe apenas para jogos, dinâmicas ou dramatizações do espaço escolar, 

Este recurso deve ser criteriosamente estudado e conforme relatos diversos, sempre foi usado 

na pratica social em inúmeros contextos, como acampamentos de escoteiros, oficinas e 

experiências educacionais em ambientes coletivos de ajuntamento sociais. (BAREICHA, 

2004). 

Bareicha (2010) delineou uma abordagem teórica sobre a origem da socionomia que 

discutia  o quanto Moreno sofreu influências de muitos estudiosos da filosofia, sociologias e 

outras temáticas oara desenvolver a teoria moreniana. Conforme esclarec Bareicha, todas as 

situações e fatos que envolvem o ser humano são de natureza sociológica.  

Ricotta (2006) salienta que a construção de um conhecimento pode ocorrer a partir da 

compreensão da teoria, porém nas práticas socioeducativas, o olhar deve ser direcionado para 

as questões sociais e comportamentais, visto que comportamentos de desinteresse com relação 

a escola e aprendizagem vem se repetindo em todos os setores educacionais e no contexto 

social tanto por parte de alunos como por parte de profissionais da educação. Segundo esta 

autora a cada dia nos vemos mais distanciados da essência humana e enxergamos um aumento 

na perversidade e isolamento das pessoas.  

Muitas são as varáveis que o processo de desumanização das pessoas na 

sociedade moderna atual. A vida nas cidades nos afasta do que é simples 

e natural. Não se trata de termos uma visão negativa da sociedade, mas 

sim de compreender que o ponto onde perdemos nossa humanidade é o 

mesmo onde podemos resgatá-la. (RICOTTA, 2006, p. 21). 
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Esta reflexão nos remete a pensar na possibilidade de sermos agentes do conhecimento 

e da construção social, responsáveis pelo processo de transformação da sociedade. As 

relações humanas estão a cada dia mais superficiais, e o envolvimento afetivo de alguma 

forma deveria ser retomado,  os valores precisam ser revistos, pois a sociedade só sobrevive 

na relação de grupo e com o outro. Nesta perspectiva analisaremos o trabalho de pesquisa 

desenvolvido.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

69 

 

CAPÍTULO III 

PSICODRAMA PEDAGÓGICO: PESQUISA-INTERVENÇÃO COM 

CRIANÇAS COM QUEIXA ESCOLAR. 

 

Verbo Ser 

Que vai ser quando crescer? 

                                                                 Vivem perguntando em redor. Que é ser? 

                                                                 É ter um corpo, um jeito, um nome? 

                                                                Tenho os três. E sou? 

                                                                                             Tenho de mudar quando crescer? 

Usar outro nome, corpo e jeito? 

                                                                Ou a gente só principia a ser quando cresce? 

                                                                É terrível, ser? Dói? É bom? É triste? 

                                                              Ser; pronunciado tão depressa, e cabe tantas coisas? 

                                                                Repito: Ser, Ser, Ser. Er. R. 

                                                                Que vou ser quando crescer? 

                                                                Sou obrigado a? Posso escolher? 

                                                                Não dá para entender. Não vou ser. 

                                                                Vou crescer assim mesmo. 

                                                                                                                    Sem ser Esquecer. 

 

                                                                                       Carlos Drummond de Andrade  

 

Este capítulo tem por objetivo apresentar a instituição na qual foi realizada a pesquisa, 

caracterizar os sujeitos participantes, apresentar os encontros nos quais utilizamos a 

metodologia psicodramática e suas respectivas análises, além das entrevistas com as duas 

professoras que se propuseram a participar da pesquisa. Vale lembrar que os encontros e as 

entrevistas foram realizados no decorrer do 2º semestre de 2014. 

Como apontado na introdução, esta pesquisa foi realizada em uma OSCIP e os sujeitos 

participantes foram 7 a saber: 2 professores da escola regular na qual as crianças estudam e 5 
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crianças que compõem o grupo. Utilizamos entrevistas semiestruturadas com as professoras, 

além da metodologia psicodramática com o grupo de crianças. 

 

3.1.  A ONG na qual foi realizada a pesquisa 

A ONG na qual foi realizada a pesquisa localiza-se na zona sul da cidade de São Paulo 

e atende crianças de 04 a 12 anos de idade com queixas escolares. É uma instituição pequena 

e de poucos recursos, pois não recebe ajuda financeira ou subsidio de nenhum órgão público 

ou instituição privada. 

Desde março de 2014, está alocada dentro de um espaço público em um Clube Escola 

da PMSP. Situado em um bairro de periferia na Zona Sul, vila Santa Catarina. Este local foi 

improvisado para acolhimento do Projeto P., que teve seu espaço de atendimento 

desapropriado pelas obras do metrô, linha Ouro, que está sendo construído na região do 

Aeroporto de Congonhas. 

Para que o atendimento das crianças não fosse interrompido, esta mudança foi aceita 

em caráter emergencial. As condições de atendimento não são as mais adequadas, por ser este 

local provisório.  Por ser um Clube Escola, há no prédio uma portaria aberta ao público local 

onde se tem acesso às salas nas quais ocorrem atividades esportivas e de danças. 

A sala destinada ao Projeto P., fica nas laterais do pátio. Não tem ventilação adequada 

uma vez que não possui janelas e também não há ventiladores o que torna a sala abafada em 

diversas ocasiões. Possui duas mesas, algumas cadeiras plásticas, um armário no qual se 

guarda livros infantis, alguns jogos e materiais utilizados para atividades de recortes e 

pinturas.   

Em alguns dias muito quentes, usamos a sala destinada ao balé, onde não tem cadeiras 

e nem mesas, mas o espaço é amplo possibilitando maior conforto. 

Os psicólogos e psicopedagogos que trabalham neste espaço são voluntários, portanto 

os dias de atendimento são específicos, a saber: segundas-feiras pela manhã, das 8 às 11 horas 

e terças-feiras no período da tarde das 14 às 16 horas. 
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3.2.  O grupo de crianças que participou da pesquisa 

 

No quadro a seguir apresentamos alguns dados das crianças que participaram do grupo 

do Psicodrama pedagógico. A fim de preservar suas identidades, identificamo-las por nomes 

fictícios, a saber: Karen, Geane, Martin, Edinho e Jhony.  

 

Quadro 2 – Caracterização das crianças, sujeitos da pesquisa 

PARTICIPANTES SEXO IDADE REDE DE ENSINO SÉRIE QUEIXA 

Sujeito 1 – 

Martin 
M 8 anos Pública Estadual 

 

3ºAno 

Dificuldades de 

aprendizagem. 

Leitura - escrita 

Sujeito 2 -  Edinho M 10 anos Pública Estadual 
 

4º ano 

Dificuldades 

comportamentais e de 

aprendizagem 

Sujeito 3- 

Karen 
F 11 anos Pública Estadual 5º ano 

Dificuldades de 

socialização e de 

aprendizagem 

Sujeito 4 – 

Geane 
F 9 anos Pública Estadual 4º ano 

Dificuldades de 

socialização e 

comportamento e de 

aprendizagem 

Sujeito 5 - 

Jhony 
M 10 anos Escola Particular 5º ano 

Dificuldade de 

concentração e de 

aprendizagem 

                                                                            Fonte: Quadro elaborado pesquisadora. 

 

SUJEITO 1 - Martin tem oito anos, estuda na rede pública de ensino e iniciou no 

Projeto em dezembro de 2013. Mora com sua mãe, uma irmã, o padrasto. O irmão mais velho 

cumpre pena em regime fechado. Foi encaminhado pela escola com a queixa de dificuldade 

na leitura e na escrita e de socialização. Sabe escrever apenas o nome e, às vezes, pede para 

soletrar as letras. A mãe nunca comparece ao Projeto, alega que trabalha o dia todo e que não 

tem como disponibilizar horários. O menino é levado ao projeto pela líder comunitária. 

Martin é calmo, mas tem muita vergonha em função de suas dificuldades. Fala muito e se 

dispersa com facilidade. Costuma salientar o fato de esquecer tudo em segundos. 
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Não foi possível visitar a escola na qual Martin estuda, pois por telefone 

demonstraram não ter interesse em conversar com profissionais que atendem as crianças 

encaminhadas. 

 

SUJEITO 2 - Edinho tem 9 anos, estuda na rede pública de ensino e iniciou no 

Projeto em dezembro de 2013. Mora com sua mãe é filho único. A mãe do menino trabalha o 

dia todo e não tem tempo para ficar com ele. Em função disso, a crinaça passa a maior parte 

do tempo sozinho, muitas vezes fica na rua, sem o controle ou supervisão de um adulto. A 

mãe de Edinho alega que não consegue ir às reuniões da escola e do projeto porque trabalha, 

sai cedo e volta tarde, já ao anoitecer. Os pais se separaram quando Edinho tinha dois anos e 

ele nunca mais viu o pai. Foi encaminhado pela escola, pois não aceita regras e às vezes é 

violento com os colegas. 

No Projeto mostra-se uma criança tranquila, com iniciativa e alegre. Mostra-se forte, 

corajoso e expressivo. Costuma falar bastante e tem facilidade de entrosamento. Gosta de 

sentir-se escolhido nas atividades e de falar sobre suas habilidades e em quais disciplinas 

escolares se destaca. Gosta de ciências e diz que será um grande pesquisador.  

A professora de Edinho, quando entrevistada, se mostrou bastante aborrecida e sem 

expectativas, pois já tinha tentado auxílio para esta criança. Relatou que não acredita que ele 

mude, mas ficou de observar seu comportamento e dar um retorno.  

A escola queria transferi-lo para outra unidade, pois não sabiam mais o que fazer. 

Segundo relato da direção, Edinho não faz a lição que não gosta e nunca entrega as lições de 

casa.  

 

SUJEITO 3 - Karen tem 11 anos, estuda na escola pública e iniciou as atividades no 

Projeto no segundo semestre do ano de 2013. Mora com a mãe, a avó materna que se encontra 

doente, três irmãs e um irmão com as seguintes idades: 19 anos, 15 anos, 9 anos, e 1ano e 2 

meses. As três irmãs são filhas do segundo casamento da mãe.  Karen iniciou no projeto por 

indicação da escola por não conseguir concluir as tarefas. É uma menina alegre, bastante 

agitada. O pai de Karen mora próximo a sua casa. Tem contato com ela e a visita 

regularmente. Karen também tem uma irmã adulta, que é casada e mora no mesmo quintal.  

No Projeto, Karen fala muito, se expressa bem, tem um perfil de liderança, Gosta 

muito de pinturas e desenhos, é muito ativa e participativa. Não foi possível conversar com a 



 

73 

 

professora de Karen, pois não quis me receber. K relata que não faz as tarefas por falta de 

vontade e que os professores não a entendem. 

Nos encontros demonstra simpatia, receptividade com o grupo.  Quem costuma levar 

Karen às reuniões do projeto é sua mãe, que se mostra muito participativa e receptiva pela 

participação da filha em atividades que auxiliem nas questões escolares. A mãe de Karen não 

entende bem porque a menina tem dificuldades de socializar-se, de fazer atividades escolares 

completas, uma vez que a criança é alegre e participativa em casa, aceita as orientações da 

mãe, ajuda cuidar da irmã menor e parece se comunicar bem com todos. 

 

SUJEITO 4 - Geane tem 9 anos e estuda em uma escola pública. Cursou em 2014, o 

4° ano do ensino fundamental. Mora com sua avó materna, com um irmão de 4 anos, e com 

outros familiares que residem no mesmo local.  A avó se encontra enferma e não tem 

condições de locomover-se, é bastante nervosa e enérgica com Geane.  

Para que a criança possa frequentar o espaço social P, sua avó conta com o auxílio da 

líder comunitária que conduz a menina, juntamente com outras crianças para as atividades. Os 

pais de Geane estão cumprindo pena em regime fechado há três anos. Geane iniciou as 

atividades no segundo semestre de 2013 e, por vários motivos, deixou de frequentar o espaço 

social. Retomou com regularidade a partir de janeiro de 2014.  

A indicação da criança para procurar ajuda profissional partiu da escola. As queixas 

eram sobre o comportamento, o não cumprimento das tarefas escolares propostas pela 

professora. Geane é uma criança introspectiva, desconfiada e, às vezes, hostil.   

No Projeto, a princípio, não se expressava e demorava em iniciar as atividades. 

Avançou bastante com a socialização e amizade com o grupo, mas geralmente chegava 

aborrecida e distante.  A professora de Geane queixou-se que a criança tem dificuldades de 

entrosamento, não aceita ordens e sempre alega cansaço e falta de ânimo, porém, nas palavras 

da professora: “Geane é uma criança inteligente, esperta e que entende o conteúdo explicado, 

sabe ler e escrever com relativo domínio, mas não atende regras e tem dificuldades com 

limites, fazendo as atividades somente quando quer”. 

Geane fala pouco sobre o irmão, e não costuma comentar nada sobre sua vida familiar. 

Faz queixas sobre sua avó ser muito brava e gritar com ela, mas não entra em maiores 

detalhes. Frequenta outros espaços sociais, com atividades de reforço escolar, e outras com 

algumas atividades sociais. 
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SUJEITO 5 - Jhony tem 10 anos, estuda em uma escola particular, está cursando o 5.° 

ano do Ensino Fundamental. É filho único, mora com os pais. Seus pais trabalham o dia todo, 

e Jhony passa o período da manhã na escola e, à tarde fica em casa. É uma criança alegre e 

bem humorada. Está no projeto desde o início de 2013. Tem indicação médica para tomar 

remédios controlados para controle de TDAH.  

Fazia acompanhamento com psicopedagogos em atividades individuais 

esporadicamente. A escola solicitou que a família procurasse um local cujo acompanhamento 

fosse contínuo. Quando entrou para o projeto, Jhony estranhou o trabalho grupal, mas com 

muita naturalidade se adaptou e demonstrou interesse. As queixas escolares eram sobre sua 

condição de distração exagerada, assim como também, o fato de não conseguir completar 

tarefas simples de cópias, ficando atrasado em relação aos demais alunos. Esta situação 

frustrava muito Jhony, pois ficava sem o parque, direito comum a todos que tinham feito às 

tarefas, ou sem aulas de atividades físicas, que eram ocupadas por Jhony, para completar as 

lições que não tinha concluído. No Projeto, percebo que Jhony se distrai com facilidade, mas 

é muito criativo e inteligente. Aprecia estar no trabalho em grupo e percebe sua própria 

evolução com o auxílio das atividades que desenvolve fora do horário escolar. É um menino 

falante e participativo, além de ser bastante sensível aos problemas alheios. Preocupa-se com 

o próximo, gosta de ser valorizado e reconhecido, de modo geral se dispõe a participar de 

qualquer atividade ou representação grupal. A professora e gestores da escola recusaram-se a 

falar com a pesquisadora. 

 

3.3. As professoras que participaram da pesquisa 

Quadro 3 – Caracterização das professoras que se propuseram a participar da 

pesquisa 

Nome Idade Formação Área de  

atuação 

Tempo que 

  atua na 

educação 

Já recebeu apoio de  

    profissionais 

       na escola 

Rosalva 63 Magistério Ensino 

Fundamental 

28 anos Nunca 

Marilu 58 Magistério Ensino 

Fundamental 

20 anos Nunca 

                                                                       Fonte: Quadro elaborado pela pesquisadora. 
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Rosalva e Marilu são, respectivamente, professoras de Geane e Edinho. Elas se 

encontram na faixa dos 60 anos de idade e cursaram apenas o antigo curso Magistério. Ambas 

têm cargo efetivo na rede pública estadual e, pelo tempo de atuação na educação, poderiam ter 

cursado Pedagogia uma vez que a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN – 

lei nº 9394/96) em seu artigo 62, em redação dada pela Lei nº 12.796, de 2013; estabelecendo 

que: 

A formação de docentes para atuar na educação básica far-se-á em nível 

superior, em curso de licenciatura, de graduação plena, em universidades 

e institutos superiores de educação, admitida, como formação mínima 

para o exercício do magistério na educação infantil e nos 5 (cinco) 

primeiros anos do ensino fundamental, a oferecida em nível médio na 

modalidade normal. (BRASIL, LDBEN, 1996) 

 

Porém, a mesma lei esclarece que a formação pode ocorrer em nível médio na 

modalidade normal. Dessa forma, apoiadas na legislação, não cursaram Pedagogia e nem 

especializações. Nossa pergunta nesse momento é: Essas professoras adquiriram 

conhecimentos por outros meios para ressignificar suas práticas pedagógicas? Ou continuam 

lecionando como faziam no início de suas carreiras? Para nós, tais questionamentos se fazem 

importantes, pois muitos estudos a respeito das DA dão subsídios para que as professoras 

possam se apoiar e refletir sobre as situações que enfrentam atualmente nas escolas. Abaixo 

apresentamos parte das entrevistas realizadas com as duas professoras Marilu e Rosalva, as 

quais se encontram na íntegra nos apêndices B e C, respectivamente. 

A professora Rosalva, no início do segundo semestre de 2014, caracterizou Geane da 

seguinte forma:  

- “Esta menina tem um sério problema, eu não sei se você sabe. Ela vive 

com os familiares, na casa da avó. Que é doente e muito brava, nunca 

vem nas reuniões. Quem vem sempre é a Graça, essa mulher que está 

com você hoje. Ela que vem nas reuniões da menina. Ainda bem né. 

Senão quem viria? A Geane,é uma criança um tanto hostil, mal 

humorada, está sempre aborrecida. Chega na escola e fica de cabeça 

baixa geralmente. Não fala muito nem com os coleguinhas.Quando quer 

fazer a lição ela faz, tem dia que não f az nada., nem copia nada.Não 

brinca e não quer participar de nada.Mas é uma menina inteligente, sabe 

fazer as coisas direitinho, mas não faz.Tenho muita dó dela, a vida é 

muito difícil para uma menina que tem o pai e a mãe presos. E tem 

outras pessoas da família que tem um comportamento estranho. Ela diz 

que tem uma prima, que tem um bebe, que é Geane quem precisa 

cuidar.Por isso esta sempre com sono.Trabalha em casa e nem dorme 

direito.Parece que tem um irmão menor, mas ela pouco fala dele ou de 

qualquer outra coisa. [...] Também não conversa com quase ninguém. 

Acho que ela tem vergonha de alguém perguntar alguma coisa.É chato 
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mesmo falar certas coisas de nossa vida. Inclusive se é criança. Ela não 

escolheu, a vida é assim mesmo. Fazer o que?”.Eu faço a minha parte 

como professora, mas na sala tem mais de trinta e cinco crianças, não dá 

pra dar atenção diferenciada pra este ou aquele, e mesmo assim, eu as 

vezes fico até mais tarde, com um  e com outro. 

 

A professora Marilu, no início do segundo semestre de 2014, caracterizou Edinho da 

seguinte forma:  

-“Ele é um garoto que no começo era mais ou menos educado, 

fazia algumas lições e não completava.,  saia  da sala na hora que queria 

sem pedir, simplesmente levantava e saia. Voltava na hora que queria 

também. Nunca faz as lições de casa. Nem as lições que não acaba de 

fazer na sala ele traz pronta no dia seguinte. Não liga pra nada. Até sabe 

fazer, com esforço, mas não faz. Eu peguei esta sala nos meados de maio, 

depois vieram as férias. Todos os comentários sobre ele, quando assumi 

a sala, é que sempre  se mostra mal educado, meio agressivo,   responde  

com grosserias.  Edinho é atrevido e não mede palavras nem para tratar 

com os adultos. Comigo ele foi educadinho desde o começo. Falo com ele 

com carinho, mas ele só faz o que quer e quando quer fazer, Nem sempre 

faz o que peço, mas na medida do possível, a gente vai levando. Porém se 

algum coleguinha fala, ou faz qualquer coisa que ele não gosta, já 

agride. Agride verbalmente, grita, fala muito palavrão e não tem medo 

de nada e nem de ninguém. Ameaça as pessoas sempre. 

Ultimamente saiu do controle e eu chamei a diretora, Ele ficou 

tão nervoso que começou a esmurrar as paredes, com tanta força que 

ninguém podia segurar, ficou com as mãos e braços roxos, foi horrível, 

muito feio mesmo. Eu fico mal com isso, mas a mãe dele nunca aparece 

na escola. Não adianta chamar. Ele precisa de ajuda mesmo. Seja qual 

for. [...] a mãe mesmo eu nunca vi, acho que ninguém vê. Nós ligamos foi 

pra ela vir dar um jeito nele. A diretora ameaçou que ele não iria mais 

entrar na escola se a mãe não aparecesse para conversar conosco. Sabe 

quem veio? Foi a Graça, senão este menino estava perdido já. Isso está 

acontecendo direto em todo lugar, Os pais não cuidam dos filhos e a 

escola tem que dar conta. A diretora falou que quer transferir este 

menino. [...] Será que não dava pra pegar mais meninos pra vocês 

ajudarem, tem muitos aqui, embora este aí estava precisando mesmo, é 

um dos mais violentos. Essa escola é boa, a diretora é boa, mas a 

criançada de hoje é terrível. Eu já estou perto de me aposentar graças a 

Deus. Mas vou observar pra você sim, eu quero ajudar “. 

 

 

É possível fazer um comparativo entre as falas de ambas as professoras. O discurso não 

pode ser encarado como não legítimo, pois se trata de uma realidade que se apresenta em muitas 

escolas de diferentes localidades, com alunos de diversas faixas etárias quando se trata de 

justificar a culpa das crianças em situações de não aprendizagem, da ausência de seus pais ou das 

condições de pobreza em que as famílias vivem. Patto (1992) aponta que o caráter excludente da 

educação vem se perpetuando como uma prática desde a virada do século XX. Percebe-se nessas 
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falas o que Patto (1992) ressalta sobre a teoria da carência cultural, na qual “[...] negros e 

minorias latinas são portadores de deficiências físicas e psíquicas contraídas em seu ambiente de 

origem, principalmente em suas famílias, tidas como insuficientes nas práticas de criação dos 

filhos”. (PATTO, 1992, p.108). 

As falas também indicam a teoria da diferença cultural, que denominava os pobres de 

uma subcultura, tendo como filhos crianças que não se saem bem na escola, por ter um ambiente 

familiar que impede ou dificulta o acesso da aprendizagem.  Vê-se, portanto, que as professoras 

situam o problema da dificuldade escolar nos alunos e suas famílias, minimizando o papel da 

escola e de seus agentes sociais. 

Ocorre, como bem coloca a autora, uma visível falta de conhecimento sobre a 

complexidade da vida que se desenvolve em ambientes pobres de periferias, cujas crianças 

apresentam dificuldades escolares. Ainda é importante ressaltar sobre a questão pejorativa em 

que os discursos são feitos, pois se a escola não se interessa em conhecer seu público, e retrata a 

criança como fracassada e sua família desajustada, dificilmente, caberá à professora o papel de 

modificar as estatísticas do fracasso escolar.       

 As mazelas sofridas pelas professoras, o sistema de políticas públicas não tratando o 

patrimônio público de maneira justa, dispensa valores menores que os devidos para a educação, 

fazendo com que tenhamos este quadro de oportunidades desiguais formando alunos que muitas 

vezes completam o ciclo de estudos do 1° ao 9° ano, sem ter o domínio da leitura e da escrita. 

Porém diante deste quadro, muitos professores vão repetindo modelos tradicionais de exclusão e 

desvalorização da criança, justificando através de ações que penalizam as crianças de um lado 

com medidas disciplinares, ou se omitem passando a recorrer ao pedido de presença dos pais na 

escola, e que muitas vezes não são atendidas, e tentam patologizar a criança, podendo em algum 

momento fazer uso de poderes legais para transferência ou expulsão de seus alunos. Assim: 

 

As famílias diferem quanto à relação que estabelecem com os veredictos 

das professoras, diretoras, e técnicos sobre seus filhos. Há as que 

credulamente encampam o parecer da escola e passam a procuram na 

história da família ou da criança fatos que expliquem a anormalidade que 

não haviam percebido; mais do que isto, são gratas aos educadores pela 

revelação. Muitas se debatem confusas entre o retrato escolar e não 

escolar de suas crianças. [...] Em geral, as crianças são mantidas na escola 

durante muitos anos, até que mecanismos escolares mais ou menos sutis 

de expulsão acabem por se impor. Tirar da escola uma criança que “vai 

bem” não é regra, o que contraria a versão do senso comum, segundo a 

qual a desvalorização da escola pelos pobres seria a principal causa da 

evasão escolar. (PATTO, 1992, P.118) 
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A legitimação do discurso sobre os problemas das crianças pode ser percebida quando as 

professoras trazem o perfil dos alunos tratando de mencionar que são pouco educados, 

agressivos, violentes e hostis que só fazem o que querem, quando querem; e que suas famílias 

desorganizadas não ajudam, e ainda as pessoas responsáveis por estas crianças estão ausentes, 

por negligência e/ou má vontade. 

O julgamento e direção do contexto escolar atual carregam a marca de uma desigualdade 

longínqua que se prevalece das situações sociais que continuam a reproduzir o quadro 

educacional atual, onde ninguém tem a culpa para si, e todos são responsáveis e sofrerão as 

consequências dos resultados. Assim, as falas destas duas professoras nos leva a refletir sobre as 

seguintes questões discutidas:  

 

Não se pode também responsabilizar os professores pelas mazelas da 

escola pública fundamental, uma vez que eles não passam de produtos de 

uma formação insuficiente, porta-vozes da visão de mundo da classe 

hegemônica e vítimas de uma política educacional burocrática, tecnicista 

e desconhecedora dos problemas que diz querer resolver (PATTO, 

1999, p.114). 
 

 

Elas têm duplas jornadas de trabalho, são mal remunerados e não trabalham por “amor à 

arte”, não conseguem tempo ou verba para estudar e assim poder de alguma forma minimizar os 

que de fato contraria os profissionais da educação, que além deste retrato de desrespeito que se 

projeta na sociedade nos dias atuais, tem alunos que não aprendem e que não entendem na 

maioria das vezes o significado da educação. [...] Além dessa sobrecarga, carregam o peso de sua 

desvalorização num sistema educacional que, a partir dos anos setenta, parcelou o trabalho 

pedagógico, transformando-o numa verdadeira “linha de montagem” [...] mal remunerados 

(PATTO, 1992, p. 115).  

Esta prática do trabalho executado como se fosse uma industria de produção, sem o 

devido cuidado ao profissional que não sendo máquina em algum momento adoece ou se 

desmotiva por não ter respaldo governamental e ver aumentado o número de alunos, que as 

vezes não é possível atender, e o número de horas que precisa trabalhar para conseguir uma 

remuneração menos defasada. 

 

Num dia a dia atribulado não há tempo para ler, estudar, informar-se. Em 

condições materiais de trabalho em geral precárias - prédios em má 

condições físicas, falta de material didático e de consumo, falta de 
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funcionários, períodos escolares muito curtos, etc. – essas trabalhadoras 

da educação desenvolvem “estratégias”  para sobreviver que conspiram, 

todas elas, contra a boa qualidade da escola e instituem o desrespeito no 

trato com seu usuário destituído de poder: ter dois  empregos, faltar, tirar 

licenças, [...] tenta-se facilitar o trabalho pedagógico rotulando os alunos 

como fortes, médios, e fracos; formam-se classes de repetentes que, no 

jargão escolar, são as “classes que ninguém quer”; institui-se um 

permanente movimento subterrâneo de troca de alunos entre as 

professoras; ensina-se de modo automático e monótono conteúdos e 

rituais sem significado para as crianças; gasta-se muito tempo tentando 

controlar crianças inquietas, muitas vezes com agressões físicas e morais; 

professoras podem desaparecer de um dia para o outro; o vínculo entre 

professor e aluno, necessário à aprendizagem, pode ser rompido várias 

vezes por ano etc., etc  (PATTO, 1992, p. 115). 

        

Entendemos que todas essas questões devam ser abordadas em espaços de formação 

continuada, pois nossas crianças necessitam ser ouvidas em suas angústias, assim como os 

professores precisam ter voz para que possam se expressar e discutir a respeito das 

dificuldades que os afligem no dia a dia escolar. 

                  

3.4. Encontros psicodramáticos realizados com as crianças e suas respectivas 

análises 

 

[...] o drama, devido a seu caráter intrinsecamente funcional e devido ao 

fato de constituir uma ação, continua permanentemente ligado ao jogo. A 

própria linguagem reflete este laço indissociável. [...] Drama é chamado 

“jogo” e interpretá-lo é jogar (HUIZINGA, 2000, p. 105). 

                                                                               

 

Neste momento apresentamos os jogos desenvolvidos com as crianças no decorrer da 

pesquisa. Tais jogos foram escolhidos pela diretora/pesquisadora com a finalidade de 

trabalhar as questões que estavam emergentes no momento, porém a escolha final dos jogos 

sempre foi determinada pelas crianças. Em nenhum encontro houve recusa do jogo oferecido. 

Vale lembrar que as atividades ocorreram de setembro a dezembro de 2014. Foram feitos 08 

encontros, porém, devido a ausência de crianças em alguns dias, optamos em analisar somente 

cinco encontros, pois neles todas as crianças estavam presentes. 

A partir do terceiro encontro priorizou-se a vinculação do grupo e a interação no 

objetivo de estabelecer um vínculo de confiança e afetividade. Por este motivo, a escolha de 

jogos que facilitam trocas e interação grupal.   
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Quadro 4 – 3º encontro 

ENCONTRO DATA JOGO DURAÇÃO 

3º 19/09/2014 Penso, percebo, sinto 1 hora e quarenta e cinco minutos 

                                                                   Fonte: Quadro elaborado pela pesquisadora. 

Presentes no encontro: Martin – Karen – Edinho – Jhony – Geane 

 

Este jogo foi escolhido para a atividade de hoje para abordagem de sentimentos a 

respeito das coisas comuns que ocorrem no cotidiano social e escolar. É importante salientar 

que o psicodrama pode ser produzido em qualquer lugar, com número não determinado de 

pessoas e que o tema, privado ou coletivo seja um problema de fato sentido pelos 

participantes (reais ou simbólicos) Moreno (2011). 

Neste encontro se objetivou continuar a interação e percepção do grupo, uma vez que 

algumas crianças tinham faltado no encontro anterior. A compreensão do que significa grupo, 

também foi abordada, pois mesmo entendendo que estas crianças precisavam de algum 

responsável para levá-las aos encontros, se fazia necessário destacar a importância de não 

faltarem. Do compromisso assumido como participante implicava no comprometimento da 

presença do grupo em todas as atividades. 

Aquecimento inespecífico 

São colocados vários lápis de cor sobre a mesa para que as crianças possam escolher, 

não era para pegar, somente escolher a cor. O diretor sugere que pensem em sua cor preferida. 

Não poderiam ficar conversando, pois era uma escolha pessoal. 

Esperamos todos escolherem para iniciar a falar 

Karen - escolheu a cor rosa 

Geane - escolheu o amarelo 

Jhony - escolheu o verde 

Martin - escolheu o verde 

Edinho - escolheu o verde claro 

A diretora/pesquisadora separa os lápis cujas cores foram escolhidas e guarda os 

demais. Segura os quatro lápis na mão e pede para as crianças votarem apenas em uma cor a 
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fim de que pudesse escrever uma frase importante. A cor escolhida foi o verde. O diretor 

propõe justificarem em poucas palavras as suas escolhas. 

Karen – “Votei no verde porque já tinha dois pontos mesmo, a outra cor verde clara 

já estava quase no final também, então verde tá bom. Gosto desta cor”. 

Geane – “Eu queria o verde, mas só tinha dois na mesa, então fiquei com o que eu 

queria antes de falar amarelo”. 

Edinho – “Eu escolhi o verde claro. Verde escuro é bonito também. Pode ser”. 

Jhony – “O verde é minha cor preferida”. 

Martin – “Eu pensei que ia desenhar, por isso escolhi o verde, gosto muito”. 

Aquecimento específico 

Em seguida, a diretora/pesquisadora pede que pensem em uma frase que poderia 

ilustrar nossos encontros e explica que vai escrever as frases em uma folha com o lápis da cor 

escolhida. 

Cada um fala a sua frase, o diretor escreve e mostra para eles. 

Martin – “Todo mundo junto” 

Karen – “Todo mundo junto” 

Edinho – “Todo mundo reunido” 

Jhony – “Coletivo de pessoas” 

Geane – “Todo mundo reunido” 

O critério de desempate é que cada um coloque o dedo em cima da frase que será a 

“nossa” frase. 

A frase escolhida: “Todo mundo junto”. 

Dramatização 

A diretora/pesquisadora propõe que cada um pense um pouco sobre o porquê estamos 

aqui reunidos. O critério para justificar nossa fala deve ser: Penso- Percebo- Sinto.  

Edinho – “Penso que estou aqui porque tenho problema na escola, sou mandado 

direto pra diretoria e brigo porque todos ficam provocando”. 

A diretora/pesquisadora se aproxima e coloca a mão no ombro, e pede um solilóquio. 
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Edinho – “Percebo que estou cheio de todo mundo brigar comigo, e de ter que brigar 

com todo mundo, penso que preciso melhorar, e sinto que posso ser diferente”. 

Karen – “Estou aqui porque falo muito na escola, não gosto de ficar perguntando 

nada para professora e quando não entendo ela briga comigo”. 

Diretora/pesquisadora faz um solilóquio, repetindo para K 

 Karen – “Penso que posso começar a ter coragem de perguntar. Percebo que é bom 

falar para vocês isso que acontece, e sinto que vou tentar mudar na escola”. 

Jhony - “Eu vim para cá porque não consigo fazer lição rápido, mesmo que eu 

entenda a lição ela nem liga, a professora só reclama, fica falando que eu tô atrasado. Fico 

de recuperação as vezes, mas sempre fico sem recreio, tenho que ficar lá copiando e fico 

muito chateado por isso”. 

Solilóquio para a diretora/pesquisadora:  

Jhony – “Penso que já tô melhorando, a semana passada não fiquei sem ir pro  

recreio, e foi legal. Se eu lembrar dos combinados que a gente faz,  eu consigo fazer mais 

rápido na escola, e fico alegre”. 

Martin – “Eu vim para cá porque minha mãe falou que a professora mandou. Eu 

ainda não consigo ler e escrevo só um pouco, fico triste, mas estou aprendendo agora”. 

Diretora/pesquisadora pede um solilóquio: - “Diga alto o que está sentindo e 

pensando”.  

Martin – “Sinto que foi bom pra mim  vir para este grupo e penso que vou conseguir”. 

Geane – “Não sei por que tive que vir, acho que é porque não faço algumas lições e 

não gosto de falar com ninguém na sala de aula. Minha avó não deixa eu faltar em nada e 

briga  comigo direto, ela que  mandou eu vir com a GC, é isso”. 

 D/P – “Aproxime-se e faça um solilóquio”:- Diga alto o que está, percebendo, 

sentindo e pensando? 

Geane -  “Eu percebo, é percebo mesmo que fala? Então, eu percebo que é muito 

difícil, as pessoas são chatas na escola e fico cansada, penso que vir aqui é legal, às vezes, 

não quero vir, mas minha avó não deixa eu faltar, então venho. Sinto que depois que começa 

fica bem legal, e sinto que tenho que melhorar. Gosto de ficar com vocês aqui”. 
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Compartilhar 

A diretora/pesquisadora retoma a fala solicitando a todos uma palavra de como estão 

se sentindo neste momento, no aqui e agora. A diretora/pesquisadora pede que todos se 

levantem e deem as mãos. Contamos até três e cada um gritou sua palavra ao mesmo tempo.  

Geane -  Animada 

Jhony – Amor 

Edinho - Amizade 

Karen – Alegria 

Martin - Coração 

Diretor/Pesquisadora:  Vou compartilhar também. Vou falar uma frase, prestem 

atenção: “A vida fica animada quando percebemos que juntar amor e amizade, nos traz 

alegria no coração. Todos riem, porque perceberem suas palavras juntas em uma única 

frase”. 

Análise realizada pela diretora/pesquisador 

Os cinco participantes são protagonistas nesta atividade, e parece, aos olhos do 

pesquisador, que provavelmente estão passando a entrar em contato, de fato, com suas 

necessidades de aprendizagem, e com suas dificuldades. Os recursos do Psicodrama 

pedagógico possibilitam provocar atitudes que os levem a pensar em novas respostas, para as 

situações de conflitos, se forem capazes de reconhecer as questões que as provocam. 

Começando pelas escolhas que fazem no jogo, que podem ser comparadas com as da vida. O 

clima do encontro foi afetivo, o que nos parece positivo, pois puderam falar com franqueza 

observando que cada um dos elementos do contexto grupal, tinha um motivo para estar 

naquele espaço de educação não formal. No entendimento desta pesquisadora esses diálogos 

são possíveis de gerar novos conhecimentos e avanço pessoal de cada um. Moreno (2011) 

destaca que a mente disposta a dissolver conservas culturais no desejo de criar novas formas, 

invenções ou ideias, fica tendenciada a querer mudar o mundo, e passa a produzir novas 

experiências no seu próprio mundo, intimamente, na intenção de modificar o mundo a sua 

volta, e observar novos saberes. O principal destaque neste encontro foi a relação escola e 

aprendizagem. 
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A partir das falas das crianças é possível observar que elas se queixam de não serem 

ouvidas e não terem a liberdade da fala, como também na inabilidade destas em enxergar o 

seu próprio papel de alunos e alunas, atribuindo toda a culpa ao outro, e sendo de fato, vítimas 

de um sistema autoritário e discriminatório na escola. Se o sistema de ensino não cumprir o 

seu papel de ensinar, alguns alunos tornam-se desmotivados e não encontram sentido na 

aprendizagem.  Nesse sentido, Paulo Freire afirma: 

 

Uma das tarefas mais importantes da prática educativo-crítica é propiciar 

as condições em que educandos em suas relações uns com os outros e 

todos com o professor ou a professora ensaiam uma experiência profunda 

de assumir-se. Assumir-se como um ser social e histórico, como ser 

pensante, comunicante, transformador, criador, realizador de sonhos, 

capaz de ter raiva porque capaz de amar. Assumir-se como sujeito porque 

capaz de reconhecer-se como objeto. A assunção de nós mesmos não 

significa a exclusão dos outros (FREIRE, 1996, p.46). 

  

Portanto, cabe mencionar que a escola pode ser um lugar acolhedor e transformador ou 

um local de rupturas e exclusão.  A escola é o segundo contexto sócio cultural que a criança 

conhece a partir do seu ingresso na educação. É um local onde se desenvolve amizades e 

convívio social, como também é onde aprende-se a ter limites e respeitar o outro. O convívio 

em grupo é um novo conhecimento importante na formação de valores, e a escola tem um 

grande papel neste sentido. Neste sentido Riccota afirma: 

 

Poucos se recordam das frustrações e medos, ou até mesmo da 

dificuldade de se relacionar, pois muitos professores são tímidos e não 

sabem o que fazer diante de situações que os coloquem “na berlinda”. 

Muitos, ainda, são preconceituosos e trabalham somente com as crenças e 

valores que julgam corretos sob o prisma pessoal. Estão longe de 

acreditar que o mundo é bem maior que a mente pode conceber. Outros 

ainda, têm pouca visão de mundo ou pouca experiência no que tange a 

lidar com conteúdos emocionais-que é o que todos nós, humanos, 

expressamos quando estamos em locais cujas relações são constantes, 

como a na escola  (RICOTTA, 2006, p.26). 

 

  Assim, observando que a interação constante entre escola e grupos sociais é a base de 

formação da criança, podemos trazer a esta discussão Moreno (2011) que afirmava que o 

Psicodrama deve começar com a criança. E que a fase embrionária que poderia ser vista como 

um laboratório psicodramático era o ambiente educacional, onde as crianças aprenderiam a 



 

85 

 

desenvolver outros papéis sociais. Este conhecimento do conceito de papel é um aprendizado 

para a vida, pois todas as pessoas desempenham em determinados momento, diferente papéis 

sociais.  

Cabe destacar que no processo de ampliar a espontaneidade e o ato criativo o trabalho 

psicodramático contribui para o desenvolvimento da personalidade. Segundo o autor do 

Psicodrama, em um estudo educacional “Os vários procedimentos usados no teatro para o 

psicodrama culminam em sua abordagem de grupo, o fato dos alunos serem tratados como 

indivíduos no seio de um grupo numa situação semelhante a que encontrarão no mundo em 

geral”. (MORENO, 2011, p.198).  

Corroborando com este contexto Romaña salienta que: 

 

Outra coisa que ocorre com as ideias de Moreno, é que sempre nos 

mostra um ser humano em relação. Ou seja, um ser humano relacionado 

com outros, interagindo com outros”. Por esse motivo, passará a outorgar 

um grande valor a capacidade recuperadora dos grupos.[...] Quando se 

pensa em um ser em relação, se pensa em ações nutridas de sentido por 

jogos que se desempenham neles.  8(ROMAÑA, 2009, P. 15). 

 

Em seus estudos e pesquisas com crianças, Romaña (1992) utilizando-se de  recursos 

sócio-psicodramáticos destaca que houve avanços para os participantes dos grupos tanto 

alunos como professores e pesquisadores, pois a partir desta prática o sujeito é inserido 

conscientemente no seu papel participante, passando a entender de forma mais clara os 

próprios limites  e os dos outros, acessando fantasias, e medos que são inerentes aos humanos, 

mas que, se transformados em aprendizagem grupal, propõe crescimentos e clareza sobre 

princípios éticos que só podem nos beneficiar se nos comprometemos a fazer parte do 

processo de aprendizagem. 

 

 

 

 

                                                 
8 Otra cosa que ocurre com las ideas de Moreno e s que siempre nos muestra um ser humano em relación. O sea, 

um ser humano relacionado com otros, interactuando com otros. Por este motivo, pasará a otorgar um gran valor 

a  l a capacidad  reparadora  de lós grupos. [...] Cuando se piensa em um ser em relación,  se piensa em 

acciones nutridas de sentido por lós roles que se desempeñan em ellas. (Tradução livre da autora) 
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Quadro 5 – 5º encontro 

ENCONTRO DATA JOGO DURAÇÃO 

5º 17/10/2014 O jogo da identidade 1 hora e quarenta e cinco minutos 

                                                                    Fonte: Quadro elaborado pela pesquisadora 

 

Presentes no encontro: Jhony, Geane,  Karen, Martin, Edinho.  

 

Este encontro teve como objetivo falarmos sobre o contexto social da nossa vida e dos 

papéis sociais que podemos desenvolver a partir de reconhecemos a nossa identidade. Quem 

somos a partir da história do nosso nome? O que sabemos ou podemos descobrir a partir de 

conhecer um pouco mais sobre nós e nossa história? 

Embora tivéssemos falado sobre as faltas, e enfatizado a importância da nossa 

presença como responsabilidade e compromisso com o grupo, o encontro anterior tinha sido 

produzido com apenas dois participantes. As crianças que faltaram trouxeram justificativas 

que envolviam questões familiares. Martin justifica que tinha ficado doente outro dia e que a 

mãe esqueceu que ele tinha este compromisso na semana passada. Edinho estava ansioso, 

explica não ter vindo por ter perdido a hora, a mãe estava de folga e não falou para ele. Ele 

esqueceu e ficou chateado quando percebeu que não dava mais tempo de vir. A pessoa que o 

acompanha já tinha saído com Geane quando ele chegou na casa dela. Portanto, ele  esclarece 

que “teve que faltar” e se desculpa.  Karen justificou-se comentando sobre problemas em 

casa. A avó está doente e sua mãe tem que cuidar e uma das irmãs começou um namoro sem a 

aprovação da mãe, implicando assim em uma situação de conflito que fizeram com que ela 

perdesse a hora para o encontro anterior. Finalizadas estas discussões prosseguimos as 

atividades do dia. 

Aquecimento inespecífico 

O dia está muito quente e a sala não tem ventilador, como todos chegaram suados e 

agitados, após tantas explicações e justificativas necessárias, a diretora/pesquisadora sugere 

que todos se sentem e se acomodem o melhor  possível e fechem os olhos para relaxar. A 

diretora/pesquisadora faz a observação sobre a respiração, o ritmo de nossa respiração, para 

que todos se percebam respirando. Neste clima, é solicitado em voz alta, de maneira pausada, 
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que pensem e tentem se lembrar quem escolheu o seu nome. Assim é mencionado que vamos 

jogar: “O jogo da identidade”. 

 Vamos conversar sobre a história do nosso nome. Será que tem uma história? 

Aquecimento específico 

Edinho – “Quero falar, eu sei a história do meu nome. Tenho o nome do meu pai. 

Minha mãe que escolheu. O nome é igual. Só que não vejo meu pai”. 

Martin – “Minha mãe escolheu o meu, mas eu não sei porquê. Acho que é porque ela 

gosta. Eu gosto também. Minha irmã e meu irmão também gostam. Eu sou o mais novo de 

casa” 

Karen – “Minha mãe escolheu o meu nome, é que ela e meu pai gostam deste nome”. 

Jhony – “Meu nome é igual ao do meu pai também. Eu gosto muito e foram os dois 

que escolheram. Meu pai e minha mãe”. 

Geane – “Eu não tenho certeza, acho que foi minha mãe. Gosto do meu nome. Tanto 

faz”. 

A diretora/pesquisadora se dirige a Geane e pede um solilóquio. – Diga alto o que está 

pensando e sentindo. 

Geane – “Estou com calor, sentindo calor, e pensando que nunca tinha pensado no 

meu nome”. 

A diretora/pesquisadora responde: 

 “Ok. Hoje está muito calor mesmo. Às vezes, é difícil fazer uma atividade que a gente 

nunca fez. Mas é possível entender as regras e experimentar. Então vamos continuar 

pensando sobre o nome. Alguém mais quer falar alguma coisa sobre seu nome”. 

Edinho – “Eu quero, eu gosto do meu nome, porque é o nome do meu pai. Só que não 

vejo meu pai. Tenho muita saudade. A última vez que eu vi meu pai, foi quando eu tinha dois 

anos de idade, era um bebê ainda. Minha mãe não deixa eu ver o meu pai. O meu pai traiu a 

minha mãe, então ela me proíbe de ver e de falar com ele. Eu ganhei um celular e falei para 

ela que ia ligar para o meu pai. Ela pegou meu celular, jogou no chão e quebrou inteiro” 

(muito emocionado) 

A diretora/pesquisadora se aproxima e solicita um solilóquio para Edinho.- “Diga em 

voz alta o que está pensando e sentindo”. 
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Edinho – “Estou pensando que tenho que dar um jeito de falar com meu pai. Estou 

sentindo  muita saudade dele, e tô bravo com minha mãe. Ela fala muita coisa ruim do meu 

pai. Mas foi ela que me deu este nome só por causa dele. E agora,  eu só quero falar com meu 

pai. Mas minha mãe não deixa, agora nem tenho mais celular. Não sei o que fazer”. 

Surgiu o protagonista. Neste momento, todos estão em silêncio, ainda sentados. A 

diretora/pesquisadora pergunta ao grupo: 

-“Vocês aceitariam fazer uma representação sobre comunicação. Formas de nos 

comunicarmos com alguém Como poderia ser? Será que juntos poderíamos ajudar Edinho?  

Se todos concordam vamos ficar de pé. Vamos discutir e aprender sobre formas de 

comunicar-nos”. 

 Dramatização 

A diretora/pesquisadora pede que cada criança pegue sua cadeira e posicione ao lado 

da outra em círculo, fora da mesa. Para ficarmos com a sensação de maior ventilação. É 

solicitado que nos sentemos e comecemos com as sugestões e dicas para Edinho. O jogo se  

inicia com a  pergunta sobre: o que é comunicação? 

 – “Nós só podemos falar com o outro através do encontro pessoalmente? Ou será 

que existe outras formas de linguagens, comunicação, expressão”...? 

Jhony – “Eu sei sobre muitas formas de comunicação. Internet, facebook”. 

Karen – “Rádio, TV, celular, e internet que  o Jhony já falou”. 

Martin- “Eu só sei estas que vocês já falaram, outras eu esqueci”. 

Geane – “Podemos falar por cartas, cartas escritas, é só mandar cartas. Eu também 

não falo com meu pai faz tempo. Mas eu falo com a minha mãe. Por cartas, eu escrevo e 

recebo cartas. Meus pais estão presos. Eu não posso ver eles. Mas escrevo cartas para minha 

mãe. Não escrevo para meu pai. Não quero. Só para minha mãe”. 

Todos ficam em silêncio novamente. Aquela foi a primeira vez que Geane aborda este 

assunto em grupo. 

Diretora/pesquisadora se aproxima de Geane e pede um solilóquio. 

Geane- “Estou pensando que é muito chato não ver os pais. Mas sinto que Edinho 

pode escrever uma carta e o pai dele vai gostar. A mãe nem precisa saber, se ele não quiser 

falar”. 
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Edinho-  Pergunta à diretora/pesquisadora. – “Será que posso fazer uma carta. 

Nunca pensei nisso. Será que dá certo. Mas, eu não sei o endereço dele.  Como vou 

mandar”? 

Diretor/pesquisadora – “Todos ouviram o que Edinho falou”?  Então vamos pensar 

nesta carta. Na próxima semana nós vamos representar a carta. A tarefa que Edinho vai 

desenvolver durante a semana, será pensar no que é mais importante ser dito na carta. A 

questão do endereço, pensaremos juntos depois. O compromisso é que ninguém falte”. 

Compartilhar 

A diretora/pesquisadora solicita um comentário do que representou para cada um a 

atividade realizada. 

Martin – “Eu sabia que um jeito de falar é com cartas, mas tinha esquecido. Meu 

irmão está preso, e eu mando carta pra ele junto com a carta da minha mãe. Eu faço mais 

desenhos do que letras, mas faço algumas coisas escritas também. Minha irmã ajuda. Eu não 

sei o endereço, mas minha irmã e minha mãe sabem”. 

Jhony – “Pra mim carta escrita já era, isso é muito antigo, ultrapassado, eu não 

pensava que tinha gente que ainda escrevem cartas! Tem celular para falar e internet. Mas 

vou gostar de fazer a carta para mandar, junto com todo mundo. Quando estou com saudades 

da minha avó, que mora no Sul, eu ligo para ela. Quem sabe eu vou escrever uma carta um 

dia”. 

Karen – “Eu sempre penso em cartas, acho até legal. Para fazer cartas pode ser 

desenho também. Eu gosto. Tenho um diário. Às vezes, escrevo alguma coisa e não mando 

para ninguém. Diário é secreto. Vai ser legal fazer uma carta”. 

Geane-  “Eu escrevo cartas para minha mãe, às vezes, eu coloco só desenhos na carta 

da minha avó. Minhas tias escrevem a carta, eu faço a minha do meu jeito e coloco junto. 

Não escrevo para o meu pai. Vou pensar nisso. Não vou faltar”. 

Edinho-“Agora eu tô melhor, acho que vou só pensando nisso a semana inteira. Como 

vai ser a carta. Não vou falar para minha mãe, ela vai brigar. A semana que vem, eu falo, 

depois que a gente fizer a carta. Sabe, não estou mais com raiva . Nem tô bravo. Fiquei 

contente”. 

A diretora/pesquisadora pede para todos se levantarem. Foi totalmente espontâneo, 

quando se levantaram deram-se as mãos, pois estávamos posicionados em semicírculo. Foi 
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então solicitada uma palavra de cada um para nos despedirmos. Uma palavra que expressasse 

o momento. 

Jhony – “Amizade” 

Karen- “Amor” 

Martin- “Coração grande” 

Geane – “Amigos” 

Edinho– “Amor” 

Diretora/pesquisadora – “Então ficamos assim.. Quando temos amizade, amor, 

coração grande, e amigos, ficamos com mais amor ainda. Todos juntos repitam em voz alta 

cada um a sua palavra”. 

Análise realizada pela diretora/pesquisador 

Foi possível observar, que muitas crianças têm dificuldades semelhantes, que são 

difíceis de serem comentadas, devido ao constrangimento, sobre sua própria realidade social.  

O contexto socioeconômico e os problemas enfrentados em família são apontamentos 

importantes quando se pensa nas dificuldades de aprendizagem destes sujeitos.  

O convívio em grupo permite avanço no reconhecimento de pessoas amigas e 

possíveis meios de enfrentar e tentar superar dificuldades por eles reconhecidas.  Relações de 

confiança, aos olhos da pesquisadora se estabelecem por motivos de cumplicidade e 

semelhança sobre um certo tipo de sofrimento que não deve ser divulgado, porém, ao deparar-

se com a realidade do outro, comparada com a própria realidade, ou total diferença de 

contexto social, emerge o conflito, entre dividir sentimentos de alegria e tristeza, ou negar-se, 

o que para esta pesquisadora provoca novos conhecimentos e novas formas de enxergar-se.  

Segundo Moreno (2011) a espontaneidade desvenda mistérios conscientes e 

inconscientes, pois as atitudes e posições tomadas pelo sujeito deriva de sentimentos que 

estão sendo desenvolvidos ao longo de sua existência. Algumas crianças se submetidas a este 

processo de aprendizagem desempenham um melhor papel social. Conseguem ser mais 

criativos e comunicativos. Para este autor: “A espontaneidade ganha ascendência sobre a 

habilidade dramática criadora. Reconhece que todas as crianças crescem “representando” [...] 

Nesse processo espontâneo, a personalidade atinge a maturidade” (MORENO, 2011, p.193) 
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Neste jogo foi possível perceber que alguns fatores da vida destas crianças, 

provavelmente, nunca tinham sido abordados. As relações familiares que conhecem ao longo 

de seu desenvolvimento vão sendo incorporadas na própria vida, fazendo com que coisas e 

fatos do cotidiano passem sem serem percebidos ou produzirem qualquer modificação a partir 

do que pensam e sentem.  

Nesta perspectiva o autor do Psicodrama enfatiza que: 

O método da Espontaneidade interessa-se por estados. Fazemos coisas e 

aprendemos coisas porque estamos em certos estados-  de medo, de amor, 

excitação, aspiração, saúde. Esses estados são determinados por muitos 

fatores: podem ser diretamente afetados através da estimulação e 

mediante o controle da imaginação e da emoção. Quando um instrutor de 

Espontaneidade reconhece que o aluno tem carências em certos estados, 

por exemplo, coragem, alegria, etc., coloca-o numa situação específica 

em que esses estados são inadequados ou aconselháveis. O aluno 

“representa” essa situação, teatraliza de improviso o estado. Ele é 

disciplinado em muitas situações cujo conteúdo varia mas que se 

concentram na condição requerida.  Assim, ele constrói desde o seu 

íntimo, mediante o processo de imaginação ou, se preferirem, através do 

impulso criativo, justamente aquela condição de que carece a sua 

personalidade. Por outras palavras, se é coragem o que lhe falta, ele 

“representa” coragem até que aprenda a ser corajoso. Pode dizer que é 

um velho recurso, há muito preferido pelos defensores do teatro 

educativo. (MORENO, 2011, p. 193). 

 

Neste sentido, vale destacar que o trabalho em grupo com sujeitos de um determinado 

contexto sócio histórico se utiliza destes dispositivos para acessar situações onde a criança se 

sinta parte da aprendizagem e se perceba como alguém que sabe que aprendeu algo novo, mas 

que trouxe muitas experiências que no contexto grupal compartilhadas são multiplicadas e 

discutidas. Perceber-se no tempo e no espaço, também faz parte das vivências sócio-

psicodramáticas. 

O trabalho em grupo facilita para a criança expressar sentimentos a partir do momento 

que se percebe ouvido. De ver no outro, semelhanças com o contexto social em que se 

encontra inserido. Dentro da escola fica mais difícil poder mostra-se pelo fato de ficar exposto 

e ser excluído, quando as questões de aprendizagem já produzem este afastamento. Este 

encontro desencadeou um segundo momento de análise durante o  compartilhar trazendo 

outra categoria a ser analisada - As relações familiares. 

As produções ocorridas durante o psicodramatizar são emergentes das situações 

apresentadas no momento em que ocorrem. É importante salientar que a espontaneidade e ato 
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criativo são amplamente estimulados pelo mediador nos encontros, de maneira organizada e 

planejada. Moreno (2011, p. 196) destaca: “É sumamente importante que se prepare para cada 

sessão com o maior cuidado, tendo bem presente em sua mente as linhas gerais das 

situações”.  Porém, mesmo que o tema esteja delineado, levando o grupo para discussão 

desejada pelo mediador, as situações que vão submergir são novas, assim, o mesmo tema 

pode ser repetido por diversas vezes, o resultado geralmente será diferente de alguma previsão 

elaborada observando experiências anteriores.  

Os temas apresentados nos encontros são de alguma maneira escolhidos para que se 

possam produzir situações de aprendizagem nas questões que a diretora/pesquisadora julga 

necessário. Porém os resultados são conhecidos após o desfecho do psicodramatizar. Os 

espaços dos encontros passam a ser o palco onde as aprendizagens vão ser mediadas pelo 

contexto grupal. Identificando-os ou causando estranhamentos que se farão saberes num 

segundo momento. Descobertas do novo através do olhar do outro, e produção de saberes 

através das próprias vivencias compartilhadas. Para Fernández este movimento de ação  pode 

ser assim compreendido e justificado: 

 

Os encontros com essas partes “estranhas” de cada um constituem os 

momentos mais ricos do tratamento psicopedagógico. Reconhecer-se 

nesse estrangeiro que nos habita. É também reconhecer como próprias 

nossas intuições, para poder pensá-las e aceitá-las ou descartá-las. [...] 

Tempo para desenrolar o que não sabemos. O anterior é inerente ao 

psicodrama. Abre esse intervalo entre o que creio que penso e o que 

penso, produzindo algo novo, que surpreende tanto ao produtor da cena 

como ao psicopedagogo. (FERNÁNDEZ, 2010, p.84) 

             

Até este encontro, embora as crianças fossem conhecidas por fazerem parte de um 

grupo anterior ao início da pesquisa, algumas situações entre os sujeitos não eram 

mencionadas. Como as questões que trouxeram foram as queixas escolares, procurava-se 

apoiar o trabalho com o recurso do Psicodrama pedagógico enfocado nas questões escolares e 

educacionais.  Porém, a partir do comprometimento do grupo nos encontros com certa 

regularidade, a confiança e segurança do contexto grupal, deram cada vez mais lugar para 

expressões de afetividade e acolhimento, cumplicidade entre os elementos do grupo. 

É importante salientar que muitas crianças se tornam violentas ou apresentam 

dificuldades de aprendizagem a partir do contexto sócio histórico familiar. Muitos são 

estudiosos sobe este tema cada vez mais recorrente nas escolas e na sociedade. O problema 
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não envolve somente  as crianças, mas as famílias, que a partir da forma de convívio familiar 

e dos valores disseminados desde a infância vão reproduzindo o que recebem, assim como 

também é possível observar nos estudos de Ricotta (2002) que os adultos envolvidos de 

alguma forma também precisam de ajuda. Assim nos trás esta refelxão:  

 

É fundamental que haja esclarecimento e compreensão dos danos 

emocionais causados pelo ambiente hostil e pelo trato violento entre 

pessoas que partilham uma vida em comum. [...] Todos os que participam 

de um ambiente tenso e agressivo acabam criando à sua volta um campo 

de agressividade, baixa tolerância, raiva, descontentamento, cobranças, 

exigências extremas e outros desmandos do mesmo tipo. [...] lembramos 

que a família promove alterações na sociedade, na medida em que troca 

com o ambiente externo (a sociedade) sua impressão, valores e ideia 

(RICOTTA, 2002, p. 29-30). 

  

Entendemos que essa abordagem é pertinente uma vez que salienta uma situação que 

vem sendo destacada e observada pela sociedade. As relações familiares fragmentadas ou com 

valores distorcidos refletem nos índices de crianças encaminhadas com queixas escolares.  

Quadro 6 – 6º encontro 

ENCONTRO DATA JOGO DURAÇÃO 

6º 31/10/2014 
Leitura do livro: O 

carteiro chegou 
1 hora e quarenta e cinco minutos 

                                                                    Fonte: Quadro elaborado pela pesquisadora. 

 

Presentes no encontro: Jhony, Karen, Martin, Geane, Edinho  

 

Neste encontro procuramos retomar as lembranças e significados do último encontro, 

uma vez que todos não puderam se reunir na semana anterior. Como tínhamos um combinado,  

cada um dos integrantes trouxe uma observação a respeito. A pessoa encarregada de trazer as 

crianças Edinho, Geane e Martin, estava com alguns problemas particulares que a 

impossibilitou de cumprir esta tarefa, assim, combinou com a mãe da Karen e resolveram que 

ninguém viria no dia 24 de outubro de 2015. As crianças não são comunicadas sobre o motivo 

de não virem neste encontro, assim como a pesquisadora também não foi. Mas é possível 

entender que a pessoa encarregada para este compromisso, sendo uma voluntária, que tem 
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atribuições de liderança na comunidade em que mora, em algum momento tenha outros 

compromissos que a forcem faltar. Finalizada as justificativas passamos para atividade que 

seria proposta. Como estratégia, foi escolhido um livro, que continha conteúdos que nos 

remetiam a lembrar de alguma forma do último encontro onde todos se propuseram a pensar a 

respeito. 

 Aquecimento inespecífico 

A diretora/pesquisadora solicita a todos que se acomodem sentados, e pergunta: - 

“Como se sentem com relação ao nosso último encontro”. 

Edinho– “Ansioso, a gente não veio, não teve aula semana passada, tinha prova. Mas 

eu estou lembrando a carta, todo mundo está lembrando. A gente veio conversando sobre isso 

no ônibus. Contamos até para a GC, que você vai me ajudar fazer uma carta para meu pai.  

Todos vão ajudar. Todos do nosso grupo”.  

Geane - Normal. 

Martin - Contente 

Karen – Tranquila 

Jhony – Alegre 

Diretora/pesquisadora – “Eu estou contente em revê-los, e observar que hoje temos o 

grupo todo reunido. Trouxe um livro muito legal sobre comunicação e cartas.  É sugerido a 

leitura, todos concordam em lermos este livro para iniciar nossas atividades hoje”? O grupo 

responde, que sim.  

Aquecimento específico 

 Diretora/pesquisadora: -“Antes de lermos vamos fazer um combinado. Como 

cada página deste livro, traz um tipo de comunicação através de uma carta, todos vão me 

ajudar na leitura. Vou iniciar e ler a primeira carta, mostrando as figuras para vocês. O 

próximo que quiser ler, é só levantar a mão. Um de cada vez, terá que ler, sem os outros 

interromperem. Só se precisarem de ajuda para a leitura. Ok”. 

As crianças ficam curiosas e animadas. 

Descrição do livro e de seu conteúdo: 
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Livro: “O carteiro chegou.” O texto é escrito em versos e rimas. O livro aborda os 

diferentes tipos de comunicação que existem. Cada carta atende aos interesses do cotidiano do 

personagem que está recebendo a carta. 

Personagens e tipos diferenciados de linguagens na correspondência para cada um. 

1)      Família Urso: Recebe uma carta de Cachinhos Dourados, com pedido de 

desculpas e convite para seu aniversário. 

2)      Bruxa Malvada: Recebe uma carta com um grande panfleto de divulgações de 

eventos para bruxos, ofertas em casa de poção mágicas e venenos, muitos tipos de comércios 

com produtos e serviços especializados em atender a todo tipo de bruxos e bruxarias. Desde 

comida até organização da casa. 

3)      O Sr. GG gigante: Recebe um postal com tipos de entretenimentos, que se 

chama tapete mágico, e atende por magia a todos os tipos de clientes de qualquer origem ou 

tamanho. 

4)      Carta para Cinderela no Castelo das Altezas: Recebe uma carta de 

publicidade de uma empresa que publica histórias de Altezas e Famílias Reais. Remetente: 

Públio Publicano Publicações. 

5)      Sr.  Lobo Mau -  Casa da Vovozinha: Estrada do Moinho: Recebe uma carta 

de Adviges Advegas & Advagos Advogados, por estar ocupando a meses indevidamente a 

casa da vovozinha. 

6)      A última carta era para Cachinhos Dourados, quem enviou foi o carteiro, que 

se sentia feliz por ter sido convidado para o aniversário dela. O carteiro como gratidão enviou 

um cartão de aniversário. 

O livro é muito interessante, bonito e colorido.  É um material lúdico que envolve as 

crianças na sua apresentação. Contém um envelope anexo em cada página, no qual contém as 

cartinhas. O teor completo desta leitura pode ser consultado na obra: 

 “O carteiro chegou” de autoria de Janet E Allan Alhberg. Tradução Eduardo 

Brandão. São Paulo: Companhia das Letrinhas, 2007. 

Todos participaram da leitura, cada um leu uma página, alguns com a ajuda de outros, 

se divertiram bastante e puderam observar os tipos de leituras e linguagens que eram 
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direcionados ao personagens e o porquê. Também puderam reconhecer a profissão de carteiro, 

que foi um grande destaque na leitura que era em forma de versinhos rimados. 

Ao terminar, a diretora/pesquisadora perguntou se poderíamos relembrar o objetivo da 

semana passada, e todos muito animados e aquecidos, falam de imediato. Quase em coro, que 

era a carta do pai de Edinho. Foi feita a sugestão que o grupo se coloque em para fazermos 

uma projeção juntos de como seria fazer uma representação de uma carta. Teríamos que fazer 

novos combinados.  

 

Dramatização 

 A diretora se dirige a Edinho e pede um solilóquio. 

Edinho – “Me sinto animado, não sei como vai ser, mas quero saber agora”. 

A diretora/pesquisadora sugere todos montem o cenário e Edinho, protagonista, 

escolha alguém para fazer o seu papel, fazer o papel do seu pai, representar o  carteiro, e a 

carta. 

Edinho, muito emocionado faz rapidamente as escolhas: 

Edinho:- “Jhony será seu pai, Geane será a mensagem da carta, Karen será o carteiro, e 

Martin será a carta, e Geane será o conteúdo da carta que será lida representando a mensagem 

de Edinho quando a carta chegar as mãos de seu pai. 

É importante comentar que para chegarmos a este resultado ocorreu uma certa 

confusão para destacarem quais personagens precisariam para compor a atividade.  Como a 

escolha deveria ser de Edinho o protagonista, as crianças do grupo foram auxiliando a 

montagem do cenário e conversando entre si o tempo todo para chegarem ao resultado. A 

diretora/pesquisadora colaborou com o grupo visto que o tempo era curto e que se não 

houvesse mediação o aquecimento para a tarefa seria perdido e a diretora/pesquisadora não 

queria que isso ocorresse. Quando o cenário e papeis estavam designados deu-se início na 

ação.  

A diretora/pesquisadora pede para Edinho ficar olhando, (técnica do espelho) se era 

desta maneira que seria. Também orienta que a qualquer momento, ele pode entrar no lugar 

dele mesmo para mudar o que estiver vendo. 
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Os personagens ocupam os lugares na sala, ficando um em cada lado das paredes, em 

forma de corredor.  Jhony se posiciona no fundo de um dos lados, sentado em uma cadeira. 

Karen fica na lateral aguardando a carta ficar pronta. Martin fica próximo a Karen e Geane 

fica em frente a Edinho esperando o conteúdo. Foi orientado que Edinho ditasse o conteúdo 

da carta para Geane, que entregará ao pai representado por Jhony.. 

A diretora/pesquisadora relembra que deve ter poucas palavras, mas contendo o que 

for mais importante dizer. 

Edinho - “Quero falar, já sei o que dizer: - Pai, sou eu, seu filho Edinho. Estou com 

muitas saudades de você. Quando eu crescer, vou te visitar. Eu te amo”. 

É solicitado que  Geane repita o teor da carta para que seja conferido o conteúdo. Gene 

repete, Edinho diz estar correto. Entra em cena Martin que se abraça a Geane meio de lado, 

como um envelope, e Karen pega Geane pelo braço levemente e sai para entregar a carta. 

Jhony aguarda sentado, inexpressivo, calmo, Demonstrando não saber da surpresa que 

terá. 

Atravessam a sala na formação mencionada e Karen encena bater na porta. 

Jhony-  “Já vou”,  Encena abrir a porta. 

Karen  – “Bom dia, é o carteiro. O senhor é tal pessoa?” 

Jhony – “Sim sou eu mesmo”. 

Karen – “Eu tenho uma carta para o senhor. Entrega a carta para Geane”. 

Jhony – “Que legal, nunca recebi cartas. Vou ler agora mesmo. Ahhhh... do meu 

filho!” 

Geane – “Pai, sou eu seu filho. Estou com muitas saudades de você. Quando crescer 

eu vou te visitar. Eu te amo muito”. (fala emocionada) 

Jhony– “Que linda carta, eu vou escrever para ele a resposta”. “Obrigada filho. 

Também tenho saudades. Também amo meu filho” 

Edinho espontaneamente abraça Geane que representava a carta. 

Todos estão parados, observando a cena emocionada e Edinho começa a chorar. 

A diretora/pesquisadora se aproxima e pergunta se era assim que ele imaginava. 
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Edinho – “Sim, assim mesmo, eu não to  triste, to alegre. Gostei. Acho que meu pai 

vai me falar assim, e sinto que ele tem saudade  de mim, igual eu tenho dele”. 

A diretora/pesquisadora coloca a mão no ombro de Edinho e faz um duplo= (técnica 

psicodrama:  traduzir em palavras, o que pode ser observado, sugerindo em palavras o que 

poderia ser o  pensamento e a  fala da criança, como se fosse o seu próprio ego falando)  

 Diretora/Pesquisadora: - “Estou emocionado, penso que meu pai me ama também, e 

que sente minha falta. Quando eu puder encontrá-lo, vou dizer que não o procurei porque 

não podia. Mas agora, sinto que partilhamos do mesmo sentimento. Ver meu pai, será 

possível, tenho certeza”.   

A diretora/pesquisadora pergunta: “ É isso que você queria dizer E? 

Edinho – “É isso mesmo, estou alegre agora”. 

A diretora pergunta se ao invés dele olhar de fora, talvez, prefira entrar no seu próprio 

papel e falar isso para seu pai. Fazendo a cena que Geane representara. Ele aceita e repetimos 

o mesmo procedimento com cada um fazendo sua parte. Geane  passa a ser a plateia e Edinho 

repete para o pai, o teor da carta. Jhony, o pai levanta imediatamente abraça o “filho” Edinho, 

ação que não tinha praticado antes, na cena anterior onde Edinho era observador e não parte 

da cena.  Assim terminamos a dramatização. 

Compartilhar 

  Os objetos foram colocados no lugar e foi desfeito o cenário. Sentam em 

círculo. A diretora/pesquisadora pergunta a Edinho:- “Você quer ouvir ou falar primeiro”? 

 É esclarecido que cada um vai falar de si mesmo, e não de Edinho. 

 Em que esta atividade contribuiu para cada um do grupo. O que aquela 

dramatização tem a ver consigo mesmo. Em que se identificam com a atividade vivenciada, 

“aqui e agora”. 

Edinho responde: “Eu quero ouvir”. 

Jhony – “Foi legal ser o pai de Edinho, percebo que nós podemos falar as coisas para 

outra pessoa em pensamento. Eu falo com meu peixe sempre. Tenho certeza que ele ouve. 

Meu pai trabalha muito. Às vezes, eu faço bilhetes que estou com vontade de ver ele. Quando 

vai trabalhar eu estou dormindo. Quando chega, eu também já tive que ir dormir. Mas por 

bilhete, sempre dá certo. Acho que meu pai também gosta”. 
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Karen – “Eu gostei de ser o carteiro. É muito importante, igual no livro. Pode levar 

todo tipo de carta, para todo mundo. A carta pode ser desenhada, igual do livro. Em versos, e 

rimas que é muito bonitinho. Eu nunca tinha pensado nisso. Agora vou lembrar desta 

profissão para sempre. O carteiro é muito legal, ele leva e traz boas notícias muitas vezes”. 

Martin– “Foi legal pra mim. Meu irmão gosta de receber cartas e fala que ri de 

alegria quando vê meus desenhos para ele. Eu já sei escrever um pouco. Agora posso 

desenhar e escrever, não precisa ser muita coisa. Igual a carta de Edinho. Eu esqueci uma 

parte do que ele falou, mas sei que se for só  poucas palavras, eu não esqueço. Vou pensar 

bem para escrever”. 

Geane – “Para mim foi legal. Acho que o pai dele ia fazer o mesmo que o Jhony falou, 

quer dizer que representou. Eu só escrevo para minha mãe. Acho que vou escrever para meu 

pai. Eu estava brava com ele. Minha avó fala um monte de coisas para mim. Aí, eu não 

escrevo nada. Mas acho que vou escrever uma carta com desenhos e poucas letras, bem 

colorido. Igual do livro. É muito fofinho, não é. Gostei de tudo. Ah! Mas foi um pouco difícil 

lembrar tudo que ele falou. Ainda bem que a mensagem não era tão longa na carta né! Foi 

legal”. 

Edinho – “Eu gostei muito. Acho que meu pai vai falar isso mesmo pra mim. Foi 

legal. Mas eu ainda não sei uma coisa. O endereço do meu pai. Mas agora, eu estou mais 

calmo”. (Dirigindo à diretora/pesquisadora suas palavras) Sabe Diretora, eu falei para minha 

mãe que você e meu grupo ia me ajudar e a gente ia  fazer a carta pro meu pai. Também falei 

pra ela, que foi ela que me deu meu nome, igual ao nome do meu pai. Então eu tenho que 

gostar dele. Foi ela que escolheu. Aí, ela me falou que tudo bem. Eu tava certo. Ela vai me 

dar outro celular e vai me deixar perguntar para algumas pessoas se sabem onde é o 

endereço. Ela sabe que é na Bahia, já é uma coisa pelo menos.  Foi tão legal, pareceu de 

verdade. Vou contar hoje para minha mãe e para a G.C. na hora que estivermos voltando 

para casa. 

 A diretora/pesquisadora pergunta a Edinho se ele gostaria de falar algo para o grupo, 

que tinha contribuído com esta atividade de hoje. 

Edinho – “obrigada, nós somos uma equipe”. 

A diretora/pesquisadora solicita que todos se levantem e digam uma palavra. 

Edinho  – “Amor” 
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Jhony -  “Amigos” 

Martin – “Coração Grande” 

Karen – “União” 

Geane – “Amizade de grupo” 

Diretora/ pesquisadora: - “Teria muito a dizer para este grupo. Mas o que gostaria 

que ficasse para cada um é que se nos esforçarmos em reconhecer o que nos aborrece, 

sempre aprenderemos algo de bom. Se hoje conseguimos avançar e nos tornar uma equipe, 

preocupados conosco e com os outros, nós estamos aprendendo muito a cada dia. 

Precisamos nos relacionar e aprender aqui, com o grupo que também tem conflitos, 

parecidos com os nossos, mas temos que nos lembrar do aprendizado quando estamos na 

escola, com a família e com os outros grupos de amigos. Aprendemos hoje mais sobre a 

amizade de grupo, amor, união que cabe em nosso coração grande. Obrigada. Também tenho 

aprendido muito com vocês”. 

 É sugerido um abraço grupal, e todos nós ficamos por um momento abraçados juntos. 

Fizemos alguns comentários sobre as semanas seguintes, onde é esclarecido que por motivos 

profissionais, e de força maior não nos veremos nas próximas três semanas. Mas era para 

pensarem nas atividades que temos vivido juntos, e no progresso de algumas situações. Sugiro 

que escrevam uma carta como tarefa de “intervalo”. Nos despedimos com um abraço em cada 

um deles. 

Análise realizada pela diretora/ pesquisador 

Esta atividade foi muito emocionante para o grupo e para a pesquisadora, pois a 

situação vulnerável de cada um é do conhecimento desta pesquisadora. Os conteúdos trazidos 

através dos recursos psicodramáticos oferecem rico material de análise sobre muitas 

possibilidades de intervenções nas questões de ensino/aprendizagem. A confiança do grupo 

aumentou e percebe-se que a obrigatoriedade do compromisso, não é mais um fardo, mas, 

uma satisfação. 

A partir da leitura produzida pela fala das crianças foi possível observar que o grupo 

se desenvolve assimilando novos conhecimentos entrando em contato com os caminhos 

emocionais do seu universo. Que a brecha entre realidade e fantasia com a leitura da história 

foi acionada permitindo que pudessem desenvolver papeis que foram nascendo dentro do 

campo relacional e emocional das crianças durante o aquecimento.  
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Assim como na vida real, o livro falava de muitos personagens com aspectos sócio 

histórico culturais diferentes uns dos outros, mas que de alguma forma se integravam estando 

todos num mesmo campo de necessidades e relacionamentos, o que para esta pesquisadora 

pode ser relacionado ao contexto grupal das crianças. Contribuindo com este pensamento a 

abordagem sobre a brecha entre a fantasia e a experiência da realidade se justifica. 

Para Moreno (2011) o ser humano durante a infância desenvolve a habilidade 

emocional em transitar pelos caminhos da realidade e da fantasia, desempenhando papéis 

imaginários e de personagens sem ser necessário grande esforço para que isso ocorra, 

acionando a espontaneidade que faz parte desta fase do indivíduo. Porém com o 

desenvolvimento e as competências e habilidades que os humanos vão desenvolvendo ao 

longo da vida, regras e convenções sociais impostas, desestimula a habilidade de sermos 

espontâneos. Segundo Moreno:  

A função da realidade opera mediante interpolações de resistências que 

não são introduzidas pela criança, mas lhe são impostas por outras 

pessoas, suas relações, coisas e distancias no espaço, atos e distancias no 

tempo. A fantasia ou função psicodramática está livre dessas resistências 

[...]. (2011, p. 124) 

O autor refere que a transformação ocorre com a maturidade e que enquanto crianças, 

talvez inconscientemente não existe tais diferenças. 

Nesta atividade, na qual dramatizaram “uma carta” que seria uma mensagem ou 

diálogo como foi mencionado, todo o grupo se beneficiou, pois ao vivenciar experimentando 

o papel de um indivíduo ou coisa que ajudaria um elemento do grupo, todos os participantes 

passaram a ser parte do problema e da solução encontrada. A partir da representação, cada 

indivíduo do grupo pode ver-se através do outro, como aponta Moreno (2011, p. 304) [...] o 

palco não é um palco no sentido teatral, é uma plataforma social, os atores não são atores, mas 

pessoas reais e não “atuam” mas apresentam os seus próprios eus. Os enredos não são peças, 

mas seus problemas mais íntimos. 

Romaña (1992) salienta outro aspecto a ser considerado na conexão entre Psicodrama 

pedagógico e aprendizagem destacando a categoria da afetividade, que para esta autora 

propõe o pensamento sobre a aprendizagem significativa como aquela que garante a aquisição 

do conhecimento com eficiência. Assim destaca que as dramatizações são atos que vão 

expressar e externar sentimentos e conhecimentos prévios, mas que neste modelo 

metodológico produzem novos saberes. Segundo Romaña:  
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A significação é aquilo que relaciona os aspectos afetivos com os 

cognitivos e conceituais da aprendizagem. Uma maior articulação entre o 

mundo afetivo e os métodos educativos reduzirá a desarmonia entre 

aprendizagem e comportamento. (ROMAÑA, 1992, p. 73).   

 

As crianças ao representarem os personagens no intuito de ajudar um dos membros do 

grupo, se percebem na condição de resolver de forma positiva seus próprios problemas. 

Ainda neste aspecto sobre a afetividade, Romaña (1992) ressalta que as manifestações 

afetivas se aliam aos interesses e necessidades no contexto individual e grupal, ou seja, 

mesmo que os sentimentos tragam algum conflito ou modifiquem diante de fatos novos, a 

satisfação de atender algumas necessidades do grupo ou particular, colocam o sujeito na ação 

da atmosfera afetiva. Outro aspecto destacado por Romaña (1992, p. 74) é o das preocupações  

básicas, que acompanham o sujeito por toda vida independente do contexto social em que 

esteja inserido. Elas são três: a preocupação pela identidade, pelo controle ou poder e pelo 

relacionamento ou vinculação. Para explicar a partir das hipóteses delineadas por esta autora 

podemos fazer o demonstrativo dos sentimentos que emergem nos diálogos do compartilhar 

deste encontro como se encontra no quadro abaixo 

Quadro 7 – Sentimentos, interesses, necessidades e preocupações. 

SENTIMENTOS        INTERESSES           NECESSIDADES                   PREOCUPAÇÕES 

Vários, frequentes       pela família                 de aceitação                            vinculação 

Abandono –                experimentação                 e                                          controle 

Saudades-                    aprendizagem             segurança 

Solidão                          amizade 

Fonte:  Romaña   (1992, p.75)                                       

Assim é possível traçar um paralelo sobre os fatos. Para Romaña (1992). O 

reconhecimento sobre os sentimentos de interesses, necessidades e preocupações de alunos ou 

de um grupo aproxima a todos ao universo afetivo. Que quanto mais vezes for experimentado 

nas abordagens psicodramáticas pedagógicas, mais se tornará reconhecido como avanço no 

conhecimento e aprendizagem.  
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Quadro 8 – 7º encontro 

ENCONTRO DATA JOGO DURAÇÃO 

7º 21/11/2014 
Fábula: o escorpião e o 

sapo 
1 hora e quarenta e cinco minutos 

                                                                    Fonte: Quadro elaborado pela pesquisadora. 

Presentes no encontro: Edinho, Martin, Geane, Karen, Jhony  

Esta atividade ocorreu após um intervalo de três semanas por motivos de estudos e 

congresso explicados ao grupo no encontro do dia 31/10/14. 

Durante este período de três semanas ocorreram problemas de indisciplina e 

comportamentos agressivos por parte de uma das crianças do grupo. A pessoa encarregada de 

trazer as crianças da comunidade que compõem este grupo procurou a pesquisadora, que teve 

que intervir junto a escola para que este não fosse expulso ou transferido da instituição. 

Assim procurou-se uma alternativa para tratar o tema uma vez que o sujeito em 

questão estava ansioso por este retorno aos encontros, e preocupado em como explicaria os 

conflitos em que esteve envolvido. (Relatos dos fatos descritos e ações que ocorreram  foram 

colhidos e compartilhados  pela pesquisadora junto a G/C , líder comunitária e serão 

apresentados no final dos encontros) 

Esta atividade foi desenvolvida como uma estratégia para falarmos sobre regras 

sociais de convivência, pois Edinho tem muitos problemas na escola com relação à violência, 

não observação de regras, enfrentamento desafiador com adultos e agressão contra todas as 

crianças. Ninguém trouxe a carta que foi sugerida no último encontro. Comentamos sobre 

isso. 

O fato de a diretora/pesquisadora ter se ausentado por três semanas pode ter 

desencadeado esta situação de violência por parte de Edinho, pois como vimos no histórico 

acima apresentado, trata-se de uma criança que fica muito tempo sozinha, a mãe não tem 

tempo para ele, portanto sente-se desamparado. De certa forma, a criança é acolhida nos 

encontros e os mesmos foram suspensos. Além disso, essa criança, no decorrer no ano escola 

de 2014, teve quatro professoras diferentes e, na fantasia dela, poderia achar que a 

diretora/pesquisadora, também o abandonaria. 
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Aquecimento inespecífico 

No início foi sugerido sentarmos em círculo. A diretora/pesquisadora comenta que 

ninguém entregou a cartinha e pergunta: será que alguém fez? Silêncio, ninguém se 

manifesta.  Continua o aquecimento. 

Iniciamos o encontro falando sobre histórias e seus finais nem sempre felizes. A 

diretora/pesquisadora sugere e todos concordam em ouvir a Fábula “O escorpião e o sapo” 

de autoria de Heloisa Pietro. São Paulo: Companhia das Letrinhas, 1998. 

Narrativa 

Era uma vez um sapo e um escorpião que estavam na beira de um rio. O sapo entra na 

água para atravessar e o escorpião, o chama e pede se ele, sapo, pode atravessá-lo, pois não 

sabe nadar, e morreria afogado se tentasse. 

O sapo responde: - Não, não vou te levar, você é mau, e vai me machucar. 

- O escorpião então implora: por favor, só desta vez. 

 E, assim, depois de tanta insistência, embora com medo, leva o escorpião até outra 

margem. Quando estão quase chegando, o escorpião. Zás, dá uma picada na cabeça do sapo, 

colocando todo seu veneno mortal. O sapo antes de morrer, pergunta:  

- Porque fez isso comigo, se, prometeu que não faria, e eu te ajudei, te fiz um favor, 

fui bom para você. 

- O escorpião responde: - Fiz porque é meu instinto, desculpe! 

Sentamos para compartilhar 

Aquecimento específico 

  O contexto dramático começa com a pergunta sobre o que acharam da história, 

e qual a diferença entre bichos e pessoas. Todos, “em coro” respondem, 

Grupo: “não tem diferença, pessoas e bichos são iguais”.  

Diretora/pesquisadora: “Como assim? Não entendi?” 

Karen:- “Verdade diretora, tem gente que é pior que bichos, menti, fala coisas, faz 

coisas, engana pessoas. E tem bicho que é tão legal, mas às vezes ataca também”. 

Geane- “É mesmo você nunca pensou isso diretora, eu também acho”. 
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Diretora/pesquisadora:- “Vocês me surpreendem, mas é valido a opinião de cada um, 

precisamos falar mais sobre isso”. 

 Os demais ficaram em silêncio, e como as ações devem seguir em sequências 

para não perderem-se os objetivos, percebendo  que estão aquecidos é sugerido se podem 

representar a história, num rápido combinado se desenvolvem as ações. Começam escolhendo 

os papéis. Edinho se candidata a ser escorpião e Martin quer ser o sapo. O restante do grupo 

plateia. 

Dramatização 

A dramatização se desenvolve em um cenário que retrata as duas margens do rio, e a 

dificuldade para a travessia, em três cenas subsequentes. 

CENA 1:  Diálogo entre escorpião e sapo 

E, no papel de escorpião tentava convencer Martin personagem sapo, a atravessá-lo 

para outra margem do rio, dizendo que era sincero. Martin no papel de sapo, dizia que não 

acreditava nele. 

A diretora/pesquisadora se aproxima de Edinho e pede um solilóquio.  

            Diretora/pesquisadora: “Diga alto o que está pensando e sentindo escorpião” 

Escorpião – “Eu só quero ser amigo dele, mas tenho muita raiva”. 

Continuam no diálogo de pedido e recusa entre os personagens 

A diretora/pesquisadora se aproxima de Martin e solicita um solilóquio. 

            Sapo: “Vou atravessar neste escorpião até outro lado do rio, mas tenho medo 

dele, quero acreditar, mas tenho medo”. 

CENA 2 

A diretora/pesquisadora solicita que os dois personagens façam a inversão de papéis e 

entrem um no lugar do outro. Diálogo entre os personagens: 

           Martin, escorpião – “Me leva vai, leva, leva, leva.” 

           Edinho, sapo: “Não, você é mau, mentiroso”. 

  A diretora/pesquisadora solicita para Edinho um solilóquio.  

           Edinho – “Tenho medo dele, mas queria acreditar que ele é bom”. 
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 D/P faz o mesmo para o outro personagem,  

           Martin – “Eu sou forte e bravo, mas queria ser legal, faço isso sem querer, é 

por instinto, não é raiva” 

A diretora/pesquisadora pergunta se alguém quer entrar no lugar de algum 

personagem. Todos estão tão envolvidos que não desejam representar. 

Compartilhar 

Sentamos em círculo e começamos o diálogo sobre o que ouvimos e vimos. A 

diretora/pesquisadora pergunta quem quer começar e o que aquela cena tinha a ver com a vida 

de cada um. 

Karen – “eu acho que os bichos são melhores,  são mais sinceros”. 

Geane – “achei muito parecido com as pessoas, mas acho que pessoas são mais falsas 

ainda”. 

Jhony – “a diferença entre bichos e pessoas é que a gente pensa, é racional e os 

bichos não pensam,  agem por instinto, e o escorpião mata só porque se sente ameaçado”. 

Martin- “o sapo é bobo demais, tinha que ser  mais esperto, acho que o sapo  gosta do 

escorpião e sabe que ele é ruim e vai matar ele, mas mesmo assim vai lá,  acredita e se dá 

mal, igual a gente as vezes,  né”. 

Edinho- “bichos são bem melhores, pelo menos dá para ficar longe e entender porque 

os bichos são maus, mas gente, é o pior que  tudo. Diretora posso contar uma coisa” 

Surgiu então o protagonista para a próxima cena. Em rápidas palavras, Edinho conta o 

que aconteceu para que ele fosse suspenso por uma semana. 

Edinho- “Eu tava no intervalo e fui jogar bola, quando fui falar com um menino que 

era o goleiro, aí  perguntei: - Posso ser seu amigo?” 

O garoto responde não, e dá uma tapa no rosto de Edinho. Que revida imediatamente. 

Nisso alguém chama o inspetor e todos vão para a diretoria, 

 Sugiro nova dramatização. Pergunto se eles aceitam representar a cena de Edinho, e 

todos concordam de imediato. 
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CENA 3 

A diretora/pesquisadora pede para Edinho, escolher quem serão os personagens e 

também solicita que monte o cenário. 

Edinho escolhe Geane para fazer o papel do amigo, (menino que bate em seu rosto) , 

Jhony para representá-lo como Edinho e Karen para ser o inspetor. Neste momento Martin 

será a plateia. O cenário é a escola na qual Edinho estuda, e os fatos se deram no intervalo, na 

quadra da escola, espaço relativamente pequeno, onde muitos grupos estão reunidos na hora 

do lanche. 

 

Dinâmica de inter-relação, técnica de inversão de papéis 

A diretora/pesquisadora pede para reproduzirem a cena que já tinha sido contada 

e solicita para Edinho, que veja de fora o que ocorreu.  Se está correto a encenação. Quando a 

cena se reproduz solicita que congelem a cena um pouquinho, e pergunta para  Edinho o que 

ele está vendo, (espelho) e solicita a Edinho um solilóquio 

Edinho – “agora entendo, estava muito chateado”. 

A diretora/pesquisadora pergunta  se ele quer entrar em algum dos papéis, ele diz que 

sim, no do amigo, e troca de lugar com Geane. Repetem a cena daquele ponto em diante. D/P 

solicita um solilóquio. Edinho no papel de menino. 

Edinho –“Bati nele, porque ele tá mentindo, é violento sempre na escola,  porque 

seria meu amigo”. 

Retomam a cena. Edinho pede para trocar de lugar, quer ser outro personagem, neste 

segundo ato. Deseja ser o inspetor, (inversão de papéis) repetem daquele ponto, e quando a 

D/P pede que faça um solilóquio Edinho, fica bastante emocionado no papel de inspetor: 

Edinho – “Tenho pena destes dois meninos, já sofrem tanto e ainda tenho que levar 

eles para a diretoria”. 

Diretora/pesquisadora solicita que congelem um pouquinho e faz um duplo com 

Edinho 

 Duplo: Diretora/pesquisadora coloca a mão no ombro de Edinho e fala como se fosse 

ele mesmo falando. Como se estivesse lendo e traduzindo seus pensamentos em voz alta. 
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Diretora/pesquisadora sendo o ego de Edinho - “Quando levo estes meninos para a 

diretoria fico aborrecido, pois eles tinham que vir para escola, para aprender, receber novos 

conhecimentos, mas ficam brigando sem motivo”. 

Edinho olha para a diretora/pesquisadora e fala, “é isso mesmo”. 

Voltando para o cenário, a diretora/pesquisadora fala para Edinho que repetiremos a 

última cena até que se tenha uma solução. Edinho pede para fazer o próprio papel, pois já 

tinha nova solução. Entrando no seu próprio lugar, na representação de seu eu, (espelho) a 

cena começa 

 Edinho pergunta se o outro queria ser seu amigo, e quando Geane, no papel do 

menino levanta a mão para o agredir, (tapa no rosto, era esta a cena) Edinho segura  com 

firmeza, mas sem violência o braço do menino e diz: 

Edinho – “Espera, por que quer me bater, eu estou sendo sincero agora”. 

Compartilhar 

A diretora/pesquisadora solicita que cada um manifeste o que percebeu, e o que está 

sentindo e pensando. Com a observação sobre a regra de falar sobre si mesmo. Que relação o 

jogo faz com a vida de cada um?  Foi frisado que este momento era para falar sobre si 

mesmo.  Por ser um momento democrático e de direitos iguais, é perguntado se preferem falar 

ou ouvir. 

Geane inicia comentando sobre como tinha percebido que aquilo sempre acontece: 

“era normal a escola maltratar os alunos e eles ficam brigando no intervalo. Não vale a pena 

ficar correndo no recreio, Só meninos fazem isso. O meu maior problema foi com a 

professora, que foi uma chata e eu falei umas coisa pra ela. Aqui é melhor que na escola, a 

gente fica  mais feliz e segura com os amigos do grupo. A gente pode falar tudo. Gosto de vir 

aqui”. 

Martin – “Na minha escola tem muitas brigas, mas ninguém briga comigo porque não 

falo muito com os meninos maiores, fico sempre com os menores. As vezes eu fico atrasado 

no intervalo e já fui para a diretoria, mas não por minha culpa, eu “esqueci de entrar para 

sala. Estava jogando bola, e precisava ir ao banheiro antes de voltar para sala. A escola é 

legal, mas tem muita violência, meu jeito de ser é bem melhor, aprendo muito aqui com nosso 

grupo. Adoro fazer as nossas atividades, parece que a gente tá só brincando né diretora? Eu 

to feliz. Coração alegre”. 



 

109 

 

Jhony – “A minha escola é diferente, porque não tem briga, nem nada disso. Amo a 

escola e tenho muita sorte de não ter problemas como estes que vocês contam. Detesto 

violência. Tenho sorte, e gosto muito do grupo. Aprendi muito, não conseguia nunca fazer as 

lições na hora, igual aos outros da sala, ia sempre para a coordenação por causa disso. Com 

os encontros com nossa equipe, eu nunca mais fui chamado atenção por causa disso. Este 

ano me sinto muito feliz porque consegui, pela primeira vez, participar dos Jogos do Grêmio 

da Escola, porque não atrasei com as lições e nem fiquei de recuperação”.  

Karen – “Sempre vejo brigas na escola, entre meninos isso é direto, acho muito 

chato.  Os meninos ficam correndo e são chatos demais, são bobos. As pessoas são todas bem 

diferentes, é tão legal a gente ser amigo, mas não dá para ser amigo de todos né.  Não 

entendo muito disso. Nosso grupo é muito amigo, é muito legal participar desta atividade. 

Gosto de vir e estou feliz e quero terminar dizendo que é bom ter amigos”. 

Edinho ficou atento o tempo todo à fala dos outros do grupo e se sentia emocionado, 

quieto, mostrando aparente calma, mas apreensivo. Começa nos contando um “segredo”. Diz:  

Edinho: “essa história que eu falei foi verdade. Sei que eu que fui errado também,  

mas o pior é que  fui suspenso. Tô a  uma semana sem ir pra  escola. A diretora falou que eu 

tinha que levar minha mãe, para poder entrar, mas ela trabalha muito, então nunca  pode 

ir. A partir de hoje, não vou mais ser assim. Eu errei mesmo. Mas agora sei o que fazer. Eu 

tava  triste por isso a  semana inteira, mas agora tô feliz porque tô  aqui, neste grupo e pude 

contar pra vocês e  aprender com todo mundo junto.  Gosta dos amigos do grupo, de todos. 

A diretora/pesquisadora finaliza dizendo: “Foi importante esta atividade para todos 

nós, penso que estamos avançando muito quando percebemos que podemos fazer diferente, 

de maneira positiva, e podemos perceber  que deve partir de nós individualmente, as decisões 

que melhorem nossa vida e conduta. Se sentirmos alegria e vontade de fazer o novo é uma 

aprendizagem para toda vida. Falem uma palavra para encerrarmos. Uma palavra de cada 

um”. 

Geane  -Amor, 

 Edinho - Amor e amizade,  

Jhony- Alegria, calor,  

Martin- Coração alegre, 

 Karen– Amizade. 
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O grupo se despede e a diretora/pesquisadora comenta o quanto é importante estarmos 

reunidos. Solicita que pensem sobre como foi hoje. Façam o exercício de pensar e ver, rever, 

sentir e compartilhar a energia e carinho deste grupo. A sugestão de hoje seria a atividade de 

fazer o exercício de lembrar-se durante a semana toda o que estamos fazendo e que não faltem 

em nenhum encontro. Estamos no final do ano praticamente. É preciso recuperar as ausências 

que tivemos. 

Análise realizada pela diretora/pesquisadora 

Num primeiro momento a fala em coro das crianças me surpreende, pois compararam 

pessoas com bichos, dizendo ainda que bichos eram melhores. Outro aspecto que chama a 

atenção neste encontro é o quanto eles têm vontade de contar as coisas, e o que é possível 

reconhecer entre eles do grupo. Alguns ainda vão precisar de reforços nas brincadeiras e jogos 

de reconhecer o outro, pois parecem apresentar dificuldade de observar o quanto estão em 

algum momento preocupados somente com o próprio bem, não conseguindo colocar-se no 

lugar do outro. Percebe-se que estas crianças estão avançando gradativamente. Alguns faltam 

duas semanas nos encontros. Quando voltam parece não se lembrarem dos combinados e o 

quanto nossas ações refletem no que mostramos para os outros sobre quem de fato somos e 

como somos vistos. 

As aplicações das técnicas do Psicodrama pedagógico atuam como mola propulsora 

para respostas mais adequadas e reconhecimento de papéis sociais que precisamos 

desenvolver ao longo de nossa vida. Assim é possível articular os conceitos abordados por 

Romaña (1992), na obra “Construção Coletiva do Conhecimento através do Psicodrama”, 

discute sobre a oportunidade de a criança poder refazer uma situação que foi vivida e 

reconsiderar suas atitudes através da representação de uma cena parecida com o que 

aconteceu na vida real. Pois esta situação vivenciada no contexto grupal permite uma 

construção realista do conflito.  

Segundo a autora, estamos entrando no contexto simbólico, pois ao se ver no outro, é 

possível compreender novos caminhos a seguir, como também perceber nossas atitudes como 

um acionador das dificuldades que atravessamos no cotidiano por situações onde a 

consequência emergiu a partir das nossas ações. 

No contexto ocorrido com o grupo de crianças mencionado neste trabalho, foi possível 

observar que tal técnica aplicada faz o efeito em que se justifica pela teoria, de ser um meio 

pelo qual, em um ambiente descontraído e acolhedor se torna um facilitador para que o sujeito 
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reveja o que ocorre em sua vida, e possa enxergar o papel que está produzindo e mostrando 

em sociedade. Para algumas crianças esse momento é o primeiro em que alguém está 

mediando suas histórias sem julgar ou punir, dando-lhes a oportunidade de rever e se ver no 

que é capaz de fazer ou não. 

No caso da fantasia, este recurso é acionado a partir do momento onde o mediador 

pode solicitar que a criança experimente outra resposta, no aqui e agora, diferente daquela que 

ocorreu no momento em que a situação foi desencadeada. Permitir à criança que pense sobre 

como gostaria que fosse ou como poderia ser. Este momento estimula a imaginação e 

percepção da criança que são conceitos que fundamentam a capacidade cognitiva permitindo 

através da fantasia outro modo de ver, aprender e pensar o mundo. (ROMAÑA, 1992) 

Contextualizando a experiência produzida nesta pesquisa, esta etapa do trabalho que 

coloca o sujeito pronto para fantasiar demonstra, na visão da pesquisadora, que foi produzido 

um novo conhecimento para o grupo, pois a partir de poder pensar ou retomar uma lembrança, 

estamos acionando pensamentos que estão guardados na memória e registrados como algo 

anteriormente produzido, e este resgate nos leva a pensar novamente sobre, imaginar como 

poderia ter sido e sentir que podemos produzir novas possibilidades. Estas ações somadas de 

fato produzem novos saberes, que serão internalizados pelo sujeito e registrado como novo 

conhecimento. 

No contexto dramático, a partir das dramatizações, as técnicas do psicodrama vão 

sendo aplicadas conforme a necessidade como, por exemplo, as trocas de papéis e solilóquios 

que são as mais utilizadas no contexto do Psicodrama pedagógico. 

Assim é importante destacar que o trabalho psicopedagógico utilizando o recurso do 

Psicodrama e as técnicas que compõem esta prática é uma ferramenta satisfatória no contexto 

da aprendizagem, pois possibilita que a criança possa olhar o papel social que está sendo 

produzido por ela, a partir das suas atitudes. Através da dramatização fica evidente o 

reconhecimento do sujeito sobre os fatos que ocorrem no cotidiano quando troca de papeis ou 

quando é aplicado o solilóquio e esta pessoa pode falar sobre o que sentiu revendo o próprio 

agir que gerou aquele conflito que está sendo dramatizado no momento da sessão. Ou quando 

se aplica o duplo, que seria o próprio falar ou sentir do sujeito, como se estivéssemos 

pensando em voz alta. 

Romaña (1992) enfatiza que tal metodologia está fundamentada na teoria da ação, e 

compartilha da ideia que seu conceito mais importante é a espontaneidade  e que é na relações 

intra e interpessoais na resolução de situações que se desenvolvem os contextos de grupos, 
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gerando aprendizagem  e complementaridade, uma vez que o individual passa a ser ações 

solidárias e cooperativas. 

O contexto grupal pode ser visto como uma produção importante de novos saberes e 

significados, pois a partir do olhar de outra pessoa que está inserida em contexto sócio 

histórico e cultural diferente, o trabalho em grupo produz a possibilidade de ver novas formas 

de pensar o mundo e os conflitos. Assim como as ações que se pode escolher agir como 

anteriormente se fazia, ou repensar o que já é de conhecimento prévio, associado ao novo 

conhecimento recebido, ouvido ou discutido no contexto de grupo. 

 Ricotta (2002) pesquisou sobre a identidade social e causas de violência se 

observadas através de papeis sociais que vamos desenvolvendo ao longo da vida. Diante da 

possibilidade de pensar nas questões de cidadania e coletividade, violências e suas causas, os 

conflitos gerados por questões sociais e culturais e nos valores dos quais seres humanos vão 

pautando e construindo a própria identidade social é interessante o que aponta: 

 

O percurso da violência atinge todos os níveis sociais. Não é privilégio de 

um grupo. Diria que a violência é democrática na medida em que está 

presente em todos os lugares e grupamentos humanos. Se a sociedade 

vem sendo negligenciada pelos seus cidadãos, há que se pensar se não é 

uma resposta ao modo como se sentem agredidos pelas condições 

oferecidas. Se na atualidade estamos sofrendo do mal da violência, a 

explicação pode ser o fato desta mesma sociedade ter sido tão 

vilipendiada, tão usurpada por interesses pessoais que os interesses 

coletivos deixaram de ser atendidos. No final todos pagam por algo que 

não necessariamente foi criado por todos, mas por uma minoria que tem o 

poder e a força de manipular e liderar grupos. Precisamos fazer algo para 

a construção de uma nova mentalidade, que respeite tudo que é da 

coletividade (RICOTTA, 2002, p. 83-84). 

 

Foi possível também fazer uma associação aos acontecimentos vividos com este grupo 

sobre “história ouvida” e a “história de vida” que estas crianças trazem consigo. Ao abordar 

tramas que ocorrerem com personagens em uma fábula, a criança se apropria do sentimento 

do personagem, fazendo uma analogia com os próprios sentimentos. 

Houve reconhecimento sobre os fatos inadequados que saem de controle na vida real, 

mas que podem ser modificados a partir do tornar visível as próprias ações, mesmo que 

inconscientes até o momento das cenas vividas na ótica do psicodrama.   

Romaña (1992, p.60) elabora um gráfico que faz a distinção entre os níveis da 

realidade, do simbolismo e da fantasia. Baseado nos estudos desenvolvidos por esta autora 
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quando utilizados os métodos do psicodrama pedagógico, as dramatizações devem reproduzir 

a realidade do conhecimento, situações que o simbolizam e que se permita criar outro 

contexto, ou outro eixo de conhecimento, e as dramatizações que são chamadas as fantasias, 

onde é possível “ser” qualquer personagem, ou coisa, ou lugar.  

Abaixo quadro com exemplo sobre as observações comentadas. 

 

Quadro 9 – Relação entre a história contada e a vivida 

 

CENA HISTÓRIA CONTADA-OUVIDA HISTÓRIA VIVIDA 

 

1 

O escorpião pede para que o sapo 

atravesse o rio com ele nas costas, pois 

não sabe nadar. 

Edinho pergunta para um menino da 

escola se pode ser seu amigo, pois 

queria jogar bola junto. 

 

2 

O sapo diz que tem medo que o 

escorpião irá picá-lo, mas com a 

insistência dele, concorda. 

O menino diz que não e dá um tapa 

em Marte que revida imediatamente. 

 

3 

O sapo atravessa o escorpião e ele o 

pica. 

Os dois vão para a diretoria e Edinho 

é suspenso. 

 

4 

Antes de morrer o sapo reclama com o 

escorpião que se justifica dizendo: “é o 

meu instinto”. 

Edinho compreende que os outros 

meninos têm medo dele por ele ser 

agressivo. 

                                                 Fonte: Quadro elaborado pela pesquisadora. 

 Tem sido de grande importância a utilização do recorte psicodramático utilizado em 

uma ONG, na cidade de São Paulo. Geralmente crianças com dificuldades de aprendizagem 

costumam ter comportamentos inadequados na escola. Alguns pela falta de limite familiar, 

outros por serem obrigados a fazer um papel de violentos, pois se não conseguem serem 

vistos por seus amigos com alguém que “sabe’, poderão ser vistos como alguém que 

“mandam”. O trabalho desenvolvido tem trazido respostas positivas, pois as crianças têm 

avançado na qualidade do conhecimento e têm sido mais valorizadas.  

A utilização dos recursos e metodologias do Psicodrama faz emergir sentimentos e 

ações possíveis a partir do pensar no contexto grupal, acionando no sujeito emoções e 

subjetividade de como se apresenta o contexto social de cada um. 

Porém, algo pode ser expresso com clareza, este tipo de trabalho vem sendo 

desenvolvido e têm sido satisfatórias as observações nas situações educacionais. 
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 Este encontro foi muito produtivo, pois as crianças estão começando a se ver no 

outro, e reconhecer-se quando o outro a expõe. Também fica visível a condição de “ouvirem” 

o que está sendo dito. Prestaram mais atenção ao que pensam, sentem e percebem. As 

emoções que surgiram durante a atividade, pode provocar a sensibilidade de perceberem um 

novo aprendizado. Ou ainda de perceber o quanto estes já têm conhecimentos prévios 

construídos em diferentes espaços, que podem ser usados no desempenho de aprender. 

Assim para a pesquisadora foi ampliado a capacidade de ver e experienciar fatos, que 

os teóricos do Psicodrama pedagógico destacam como conhecimento que podem ser 

adquiridos através dos recursos dramáticos no trabalho grupal. Pois, como destacado por 

Fernàndez (2010) aprender algo novo, não pensado antes é muito importante, porém perceber 

que este novo conhecimento é produzido por nós mesmos, a partir de reconhecer nossas 

atitudes, que nos tornam autores do conhecimento gera uma alegria real, por nos fazer autores 

do novo saber, que já possuíamos, mas não tínhamos percebido ou pensado antes. 

Essa permissão auxilia a construção da autonomia fazendo emergir o que estas 

crianças sabem.  Na representação atuando no papel do outro, é importante o fato destas 

crianças ouvirem no contexto grupal, o que a outra criança enxerga, naquilo que de fato ela 

mostra. Entendemos que é um grande avanço nas questões do aprender, pois ao perceber a 

fala de outro colega, são capazes de interpretar se conseguem expressar-se oralmente a partir 

da compreensão auditiva sobre o que foi falado. Mesmo as atitudes e comportamentos 

expressados pelo sujeito, que parecem defeitos ou manias exageradas na percepção particular 

do participante, se tornam leve, engraçada e brincadeira no campo relaxado do jogar/brincar. 

As cenas que surgem são construídas carregadas dos sentimentos que estão sendo 

mencionados e produzidos no “aqui e agora” do contexto grupal. Como um jogo de cenas e 

papéis em um espaço afetivo, lúdico, espontâneo e criativo. Longe do conflito ocorrido onde o 

sujeito não deseja voltar ou falar a respeito, mas quando acionados neste espaço do 

psicodramatizar, torna-se quase uma brincadeira, que pode gerar algum sofrimento 

momentâneo, porém também libertador. 

As crianças falam com propriedade sobre os assuntos trazidos pelo contexto, se 

expressando adequadamente, rindo, brincando, mas falando com coragem e segurança sobre o 

que vê no outro. Isso demonstra que elas têm saberes para fazer avaliações assertivas acerca 

de diversos assuntos e contextos do cotidiano. São capazes de falar sobre a própria realidade 

vivida, e de falar do outro na sua subjetividade, ou arriscar sem certeza, mas com firmeza, 
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experimentando o novo fazer.  Parafraseando Freire (2010) quando falamos em aprendizagem 

significativa é importante observar o agir das crianças que são seres capazes de saber, pois 

estão abertas ao novo. De saber que sabem, pois são criativas e têm o poder de imitar, de 

representar e brincar fazendo de conta. Como também são curiosas e se interessam por 

informações que não sabem, e espontaneamente admitem saber que não sabem, tornando o 

que sabem melhor e demonstrando alegria em aprender o novo antes não conhecido. 

É relevante abordar o aspecto da espontaneidade e a intenção de incentivar, resgatar, 

ressignificar este importante conceito. Como mencionado por Moreno (2011) em seus estudos 

e amplamente discutido por Romaña (1992) quando falamos sobre o ato criativo e 

espontâneo,   que pode ser mediado por um adulto no trabalho com crianças,  educando e 

resgatando a espontaneidade que vai sendo deteriorada e esquecida ao longo da vida. O 

contexto dramático sempre é algo novo, que vai emergir de situações apresentadas no 

momento do encontro de grupo, onde a criança experimenta uma nova situação e deve se 

adequar a ela, com os sentimentos originados no contexto imediato e criativo de cada situação 

retratada na experiência da utilização da metodologia psicodramática pedagógica. 

Quadro 10 – 8º encontro 

ENCONTRO DATA JOGO DURAÇÃO 

8º 28/11/2014 

Ação e reação: eu, 

minha professora e a 

sala de aula. 

1 hora e quarenta e cinco minutos 

                                                                    Fonte: Quadro elaborado pela pesquisadora. 

Presentes no encontro: Jhony,  Karen,  Martin,  Edinho,  Geane e o Ego Auxiliar 

Rosa. 

Neste encontro a proposta foi expor as questões comportamentais e como a forma de 

agirmos socialmente, nossas ações e atitudes podem trazer consequências positivas ou 

negativas.  

Aquecimento inespecífico 

Abertura com um diálogo sobre as novidades da semana e comentários de como 

ficamos da semana passada para hoje. 

A ideia da semana anterior sugerida pela diretora/pesquisadora era sobre a reflexão 

dos acontecimentos vivenciados e compartilhados no encontro passado. 
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As crianças estão agitadas e curiosas, pois vendo uma pessoa que não faz parte da 

rotina do grupo. 

Todos conhecem Rosa e a cumprimentam com alegria. Ela se senta fora do círculo em 

outra  mesa, dentro do mesmo ambiente. 

Aquecimento inespecífico 

A diretora solicita que todos fechem os olhos e tentem lembrar de alguma atitude boa 

de seu professor. Alguma coisa que tenha marcado a memória. Quando lembrarem podem 

abrir os olhos. 

Diretora/pesquisadora:- “Quem já tiver a sua cena  pode abrir os olhos e começar a 

pensar na cena que veio à memória. Todos devem montar a cena na cabeça para poder 

descrever para o grupo certo”? 

Jhony – “Eu lembro que minha professora me elogiou. Ela falou que estou bem 

melhor. Minhas notas são boas, mas eu já sabia”. 

Karen– “Minha professora é legal, mas reclama que eu falo bastante. Outro dia ela 

falou que eu estou melhorando, mas preciso falar menos”. 

Martin – “Minha professora está alegre comigo. Eu consigo copiar quase tudo da 

lousa. Ela me falou acho que ontem, ou hoje, ...eu esqueci o dia. Mas ela falou assim: Martin  

você está de parabéns, tem melhorado muito. Mas precisa ler mais. Eu não leio quase nunca, 

porque esqueço sempre”. 

Edinho- “Minha professora falou outro dia que eu sou muito bom em ciências. 

Quando tem atividade de ciências eu adoro. Minha professora fala que se tivesse ciências 

todos os dias, era  bom pra mim e pra ela. Porque ela gosta quando eu fico feliz, fazendo 

lição de ciências. Eu adoro ciências”. 

Geane- “Minha professora é legal, às vezes. Ela é meio chata quando eu não quero 

fazer lição. Às vezes, eu não quero. Então ela fica falando. Eu abaixo a cabeça, ou saio da 

sala. Depende do dia. Outro dia, aconteceu uma coisa bem chata. Eu fiquei com muita raiva. 

Fui para na diretoria  e falei umas coisas para ela. A escola é chata”. 

A diretora/pesquisadora solicita que todos fiquem de pé, já que ouviram as cenas uns 

dos outros, e façam um círculo, quando a diretora/pesquisadora bater uma palma, todos irão 
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colocar a mão na pessoa que podemos ouvir a cena de novo e representar esta cena. A cena 

escolhida foi a de  Geane.  Todos colocaram a mão nela. Surgiu o protagonista. 

Aquecimento específico 

É explicado novamente, que Geane deve repetir o ocorrido, mas agora com detalhes, 

falando como os fatos se deram e quem está presente na cena. Também é relembrado que a 

cena tem um lugar onde aconteceu e personagens que estavam presentes. Geane é informada 

que deverá montar o cenário e escolher as pessoas que farão os papéis a serem representados 

na cena que ela trouxe. 

 

Narrativa da história 

Geane - “Eu estava cansada e a professora estava enchendo a lousa de lição. A 

mesma que ela passou no dia anterior. Eu perguntei pra ela: professora, esta lição de novo? 

Ela responde. É de novo. Trate de copiar. Nessa hora fiquei com uma raiva dela, e falei bem 

baixinho: - velha coroca. A professora não escutou. Mas meu colega falou que eu ofendi a 

professora e que ia contar pra ela. Respondo para ele: Vou te dar uma surra se você fizer 

isso. Nisso a professora olha par trás e pergunta o que foi, e outro menino, que não tinha 

nada a ver com isso, fala o que eu falei, alto. A professora me mandou sair da sala e ir para 

coordenação. Falei: Eu que não vou. Não fiz nada. Ela insiste e fica enchendo e me irritando. 

Eu respondo pra ela:  Então eu vou tá.  Já que você me mandou para diretoria, é isso mesmo 

falo. Vou para diretoria. Sei que não acontece nada. Ai acabou a cena diretora, mas fiquei 

com vergonha porque  todos riram de mim. Eu fiquei com muita raiva. Foi isso. Acabou”. 

Dramatização 

 Diretora/pesquisadora: “Todos em pé.  Todo mundo entendeu direitinho. Então 

ajudem a Geane a montar o cenário”. 

A diretora/pesquisadora auxilia mediando a montagem da  cena e cenário: A parede 

era a lousa, as cadeiras posicionadas devidamente  imitavam a sala de aula. 

Geane  escolhe Karen para ser a professora  

Martin foi o colega que ela ameaça 

Edinho foi o colega delator  

Jhony vai representá-la sendo a própria Geane 
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Na sequência iniciam a apresentação da cena conforme tinha sido explicada por 

Geane, que fica atenta observando e pontuando para que fosse representada na íntegra. Na 

terceira vez que está sendo repetida a cena. A diretora/pesquisadora se aproxima de Geane e 

solicita um solilóquio. 

Geane – “Estou sentindo que foi muito chato mesmo, fiquei com vergonha e que a 

professora é uma chata, não devia passar a mesma lição toda hora”. 

A diretora/pesquisadora pergunta: - “Geane, você quer entrar em algum dos papéis 

representados, caso não o faça ficaremos repetindo a cena” . (Técnica do espelho) 

 Geane- “Quero entrar no meu lugar mesmo, já entendi, quero fazer de outro jeito”. 

Quando a cena muda, Geane não faz o comentário desagradável, mas fala em tom 

ameno para a professora: -“Professora, essa lição você passou ontem, tem que fazer de 

novo”? 

Jhony – “Sim, copia, por favor,”. 

Geane – “Tá bom, vou fazer. Já fiz, mas vou fazer de novo”. 

A Diretora/pesquisadora pede para fazer um duplo para Geane e coloca a mão no seu 

ombro 

Diretora/pesquisadora.  “Eu já fiz esta lição, mas se todo mundo está fazendo, tenho 

que fazer também. Já que estou aqui para aprender, vou fazer a minha parte. Mas sei que já 

fiz.  É isso Geane”? 

Geane– “Sim, é isso mesmo”. 

Compartilhar 

Sentamos em círculo de novo, a diretora/pesquisadora pede uma palavra de cada um, e 

pergunta a Geane, se ela quer ouvir ou falar primeiro. Geane prefere ouvir. 

Jhony – “É muito fácil ser professor, pode fazer o que quer.  Minha palavra é legal” 

Martin – “É muito fácil ser aluno, só tem que copiar. Minha palavra é Alegre.” 

Karen – “Tem muita gente que se mete na vida dos outros, ser professor é bem difícil. 

Tem que ficar falando a mesma coisa toda hora. E os alunos fazem barulho demais. Prefiro 

ser aluna. Minha palavra é Aprender” 
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Edinho – “É fácil ser professor, pode dar a lição que quiser, e nem precisa escutar os 

alunos. É só fingir que não ouviu nada. Minha palavra é aprendendo”. 

Geane – “É difícil ser professora, mas é difícil ser aluna também. Eu acho que podia 

não ter xingado ela, mas na hora não pensei assim. Minha palavra é feliz”. 

Diretora/pesquisadora – “ Eu fico cada vez mais contente em fazer parte deste grupo. 

É muito importante quando reconhecemos nossos erros, nossas falhas em algum momentos 

de descuido. Aprender é difícil mesmo. Precisa ver, ouvir, pensar, perceber e sentir. Vocês 

têm experimentado novas maneiras de se relacionar com as pessoas de um modo geral. 

Parabéns. Para aprender, precisamos da coragem de reconhecer que estamos tentando e que 

o erro de um momento, pode ser corrigido por nós e pelo outro também”. 

Diretora/pesquisadora:-“Vamos todos ficar em pé. Repitam as palavras de vocês um 

de cada vez, que vai ser a nossa frase, certo”. 

Jhony –“ legal”   

Martin – “ alegre” 

Karen – “aprender “ 

Edinho – “aprendendo”  

Geane – “feliz” 

Diretora/pesquisadora – “coragem” 

“É legal e alegre, aprender. Aprendendo a ser feliz e a ter coragem”. 

Todos bateram palmas para nós mesmos. 

Análise realizada pela diretora/pesquisadora  

Desde o início das atividades com o grupo era de conhecimento da pesquisadora que 

todos tinham dificuldades de aprendizagem  e que as queixas escolares nem sempre era com 

relação as questões cognitivas, em alguns casos eram queixas relacionadas aos 

comportamentos das crianças. Se olharmos somente do prisma dos reclamantes faríamos estas 

crianças serem os vilões das situações e seus algozes as vítimas. Porém, é relevante comentar 

que de fato, algumas crianças se mostram com um certo de grau de violência e hostilidade 

com professores e sistema escolar em geral, no enfrentamento agressivo com adultos e outras 

crianças no sistema educacional.  
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O trabalho com o Psicodrama pedagógico e suas metodologias se mostra uma 

ferramenta viável de utilização e que demonstra um grau de avanço positivo nas questões de 

comportamento e ensino aprendizagem das crianças atendidas.  

O jogo da ação e reação como foi denominado pela pesquisadora foi utilizado como 

um dispositivo acionador das situações apresentadas pelos sujeitos do grupo. As categorias de 

análise deste encontro foram hostilidade e aprendizagem. 

Para que o processo de ensino e aprendizagem se efetive é importante que os agentes 

estejam de alguma maneira sintonizados. A criança em geral é um ser curioso que traz do seu 

ambiente familiar os saberes desenvolvidos ao longo de sua vida. 

 Valores éticos fazem parte das questões sociais e relacionais na escola e em 

sociedade, porém, no caso da escola, se a relação professor e aluno for sem diálogos, fica 

difícil minimizar as questões de desigualdades que são nos dias atuais causas de evasão 

escolar, baixa frequência dos alunos e desinteresse. 

Muitas crianças são criativas e produzem atividades que propõem ao mediador que 

acompanha tais atividades entender o quanto estas são capazes de elaborar pensamentos e 

estratégias para resolução de problemas. Porém, elas precisam expressar seus saberes e tê-los 

considerados, precisam falar e serem ouvidas. 

 Contribuindo com este pensamento Fernández (2010) aponta que jogar – 

psiodramatizar - aprender, é uma escuta, ou seria o “escutando jogar”. Assim esclarece: 

 

Quando se abre à escuta da singularidade do pensar, o trabalho 

psicopedagógico é fascinante. A “fábrica” dos pensamentos não se situa 

dentro nem fora da pessoa, localiza-se “entre”. A atividade do pensar 

nasce na intersubjetividade, promovida pelo desejo de tornar próprio o 

que nos é alheio, mas também é nutrida pela necessidade de entendermos 

e sermos entendidos. Entre o verbo ensinar  e o verbo aprender situam-se 

diversas operações, muitas delas opostas entre si: transmissão – herança – 

reprodução – transformação – construção – troca – repetição – novidade – 

permanência – mutação. A atividade psicodramática potencializa esse 

terreno e o fecunda. (FERNÁNDEZ, 2010, p.70) 

 

Corroborando com este pensamento Romaña, (1992, p. 100) ressalta que em suas 

pesquisas foi possível observar o crescimento de consciência dos participantes, e que estes 

resultados positivos são decorrentes da força que surge a cada nova descoberta que mobiliza 

os participantes dos estudos e das ações. E que isso aconteceu a partir do trabalho realizado 
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com os recursos psicosociodramáticos que fornece instrumentos que inserem o sujeito 

conscientemente nas produções e atividades a partir de serem acionados as fantasias próprias 

e dos outros, participantes dos grupos  e mediadores.  

   Durante o programa de estudos que desenvolveu, a autora observou nos participantes 

mudanças nas atitudes, tais como maior afetividade, interação dos grupos, criatividade e 

iniciativa para desempenhar os papéis, que produziram nos sujeitos o desbloqueio da 

espontaneidade. 

  Assim, para Romaña (1992) é possível afirmar que são poucas as margens de erro, e 

que tais recursos permitem que a realidade cresça firmemente apoiada em compromissos 

próprios, que são formulados com clareza sem receio algum, pois são apoiados em valores 

éticos, próprio dos sujeitos envolvidos no processo. 
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CONSIDERAÇÔES FINAIS 

                                              

Este estudo teve por objetivo analisar a contribuição do Psicodrama pedagógico no 

atendimento psicopedagógico de crianças com queixa escolar. Como objetivos específicos 

buscou-se identificar quais são as queixas da escola sobre as crianças; verificar como as 

crianças se expressam diante de diferentes técnicas do Psicodrama pedagógico; verificar se as 

formas como as crianças se expressam nos encontros de Psicodrama pedagógico corresponde 

ou não às queixas da escola.  

Partiu-se da hipótese que as atividades desenvolvidas no trabalho psicopedagógico 

associado ao método psicodramático viabiliza que as crianças se expressem e se percebam 

como sujeitos operantes no meio podendo transformá-lo em função de suas ações. 

 Buscou-se responder às seguintes perguntas: Quais são as queixas da escola sobre as 

crianças? Como as crianças se expressam diante de diferentes técnicas do psicodrama 

pedagógico? As formas como as crianças se expressam nos encontros de Psicodrama 

pedagógico corresponde ou não às queixas da escola? 

Para o grupo que se reconhecia pelo insucesso no campo educacional, reconhecer-se 

com habilidades de influenciar o outro, que também se sentia na mesma posição vulnerável, 

foi instigante e desafiador propor as atividades e analisá-las conjuntamente. 

É possível apontar que as queixas escolares provocam na criança um certo 

enrijecimento e total falta de liberdade, porém o Psicodrama pedagógico propõe uma 

libertação, ao repetirmos os encontros em grupo, e revermos os contextos trabalhados neste 

encontros. 

Os encontros foram significativos e deu mostras de atender de alguma forma as 

ansiedades do grupo, e na leitura sobre “encontros” que nos fala o autor da teoria, significa 

que no encontro as pessoas se vivenciam, se compreendem cada um a sua maneira e dispondo 

de si mesmo no contato com o outro.  

Jogos dramáticos e aprendizagem se fortalecem no sentido de resgatar e desenvolver 

autonomia e percepção de mundo, e no campo educacional, onde pessoas que são insucesso, 

se encontrando e sentindo que são importante e de alguma forma bem sucedidas , desenvolve 
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além de outros saberes, habilidades de ser e conviver, necessárias no contexto da escola e da 

própria vida social  

O palco psicodramático com crianças possibilita a criação de novos personagens, ou a 

representação de si mesmo na visão do outro. Os atores tornam-se o protagonistas, no 

primeiro momento e, no segundo, podem ser a plateia. Com também podem através do jogar-

psicodramatizar, representar o próprio papel. 

Foi interessante observar as possibilidades de reconhecimento e aprendizagem do 

grupo, que progredia constantemente. Porém, vale salientar que, o uso das técnicas do 

Psicodrama pedagógico proporciona uma flexibilidade maior nas questões de reconhecimento 

do próprio comportamento.  

Geralmente crianças com dificuldades de aprendizagem costumam ter 

comportamentos negligentes ou agressivos na escola. Alguns pela falta de limite familiar, 

outros por serem obrigados a fazer um papel de violentos, pois se não conseguem ser vistos 

por seus amigos como alguém que “sabe’, poderão ser vistos como alguém que “manda”. O 

trabalho desenvolvido trouxe respostas positivas, pois as crianças avançaram no que se refere 

ao conhecimento e têm sido mais valorizadas.  

A utilização dos recursos e metodologias do Psicodrama fez emergir sentimentos e 

ações possíveis a partir do pensar no contexto grupal, acionando no sujeito emoções e 

subjetividade de como se apresenta o contexto social de cada um. 

Os encontros foram produtivos, pois as crianças começaram a se ver no outro, e 

reconhecer-se quando o outro a expõe. Também se permitiram ouvir o que está sendo dito 

pelos demais. Prestaram mais atenção ao que “pensam”, “sentem” e “percebem”, atividade 

que foi retomada e frisada. Quando a criança entende que o pensar, perceber e sentir faz parte 

de conhecimentos que estão dentro delas e que podem ser acionados, se sentem valorizadas e, 

assim, é provável que ampliem a capacidade de se sentirem mais satisfeitas e protagonistas do 

conhecimento.   

As emoções que surgiram durante as atividades, provocaram a sensibilidade de as 

crianças perceberem um novo aprendizado. Ou ainda de perceber o quanto elas próprias já 

possuíam conhecimentos prévios construídos em diferentes espaços, que podem ser usados na 

escola. 
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Na representação atuando no papel do outro, é importante o fato destas crianças 

ouvirem no contexto grupal, o que a outra criança enxerga, naquilo que de fato ela mostra. 

Entendemos que é um grande avanço nas questões do aprender, pois ao perceber a fala de 

outro colega, são capazes de interpretar se conseguem expressar-se oralmente a partir da 

compreensão sobre o que foi falado. Mesmo as atitudes e comportamentos expressados pelo 

sujeito que parecem defeitos ou manias exageradas na percepção particular do participante se 

tornam leve, engraçada no campo do jogar/brincar. 

As cenas que surgem são carregadas dos sentimentos que estão sendo mencionados e 

produzidos no “aqui e agora” do contexto grupal como um jogo de cenas e papéis em um 

espaço afetivo, lúdico, espontâneo e criativo. Longe do conflito ocorrido onde o sujeito não 

deseja voltar ou falar a respeito, mas quando acionados neste espaço do psicodramatizar, 

torna-se uma brincadeira, que pode ser libertador. 

As crianças falam com propriedade sobre os assuntos trazidos pelo contexto, se 

expressando adequadamente, rindo, brincando, mas falando com coragem e segurança sobre o 

que veem no outro. Isso demonstra que elas têm saberes para fazer avaliações assertivas 

acerca de diversos assuntos e contextos do cotidiano. São capazes de falar sobre a própria 

realidade vivida, e de falar do outro na sua subjetividade, ou arriscar sem certeza, mas com 

firmeza, experimentando o novo fazer.   

Ainda hoje, as escolas nas quais as crianças estudam exige um modelo de aluno que se 

comporte e que faça o que for solicitado sem maiores questionamentos, e do outro lado temos 

as crianças que tem um relacionamento familiar adultizado que lhes cobra uma tomada de 

decisão nas situações familiares de conflitos e uma postura permissiva e de aceitação nas 

situações escolares.  

Foi possível observar que as questões das desigualdades sociais e contexto sócio 

econômico em que estas crianças estão inseridas de alguma influenciam no desequilíbrio em 

que se colocam por diversas ocasiões.  

Como também é necessário mencionar o fato das professoras não estarem em 

constante formação acadêmica e se desgastarem em demasia com a sala de aula agrupando 

um grande número de alunos, com comportamentos, valores e atitudes diferentes uns dos 

outros. Aliando-se a isso, temos a situação de pouco apoio de profissionais da área da 

psicologia e psicopedagogia que atendam tais escolas.  
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Os fatos são recorrentes e ocorrem em diversas escolas da rede pública 

principalmente, onde a maioria das famílias não sabe a quem recorrer ou como se orientar 

diante de conflitos surgidos e trazidos por seus membros familiares que encontram 

dificuldades no contexto escolar. 

Não podemos afirmar ou mensurar em que medida ambos os lados estão carentes de 

ajuda e apoio, mas podemos perceber que se fazem necessárias intervenções para minimizar 

os problemas que tem surgido nas escolas, tanto nas questões de violência como nas 

dificuldades de aprendizagem, e que ações devem ser pensadas e se possível  desenvolvidas 

imediatamente.  

Entendemos que as crianças deste grupo tomaram ciência de seus papéis de alunos e 

tiveram a possibilidade de exporem seus dramas sem sentir-se invadidos ou discriminados. 

Algumas crianças passam boa parte do tempo representando uma maneira e ser que nem 

sempre é a sua de fato, mas que geralmente é a maneira de comportamento que convém 

mostrar ao grupo no contexto escolar. 

O Psicodrama possibilita enxergar-se no seu próprio papel social e refletir neste papel, 

podendo entrar em contato com as questões que fragilizam e desmerecem a autonomia. Um 

outro olhar pode ser desenvolvido sobre a mesma situação se houver um mediador  

direcionando, sugerindo caminhos possíveis.       

O contexto dramático sempre é algo novo, que vai emergir de situações apresentadas 

no momento do encontro de grupo, no qual a criança experimenta uma nova situação e deve 

se adequar a ela, com os sentimentos originados no contexto imediato e criativo de cada 

situação retratada na experiência da utilização da metodologia psicodramática pedagógica. 

Entendemos que o Psicodrama pedagógico deva ser mais discutido e utilizado nas 

escolas em diferentes situações, a saber: dramatizações da vida cotidiana, dramatizações sobre 

o conteúdo de uma determinada disciplina, jogos teatrais, entre outros, pois favorece à criança 

que ela se coloque e se expresse da forma como se vê em um determinado momento e que 

pode ser modificado em outro. 

Se a escola sair do papel de mera transmissora de conhecimento e oferecer situações 

novas para que as crianças possam se expressar e se colocar sem repreensões e sem serem 

desqualificadas é possível vislumbrar uma educação voltada aos seus anseios e preocupada 

com as dificuldades que surgem no cotidiano. 
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É possível mencionar que o Psicodrama Pedagógico pode ser utilizado tanto no  

contexto educacional como no  atendimento psicopedagógico sendo  um método auxiliar do 

trabalho com jogos, histórias infantis e/ou conto de fadas, trabalhando nas dificuldades de 

aprendizagem e no reconhecimento de papeis sociais. 

 As crianças passaram a perceber-se de alguma  forma como autoras das 

consequências nas situações de conflitos, a partir de reconhecerm que estavam diretamente 

ligadas a estes contextos e que as próprias crianças conseguiram intervir quando saem do 

papel de injustiçadas que são lançadas a partir de constantes fracassos ou conflitos, para se 

assumirem como mediadoras dos resultados, percebendo que podem dar novas respostas. 

Criar outros laços e aprender com os próprios erros e/ou atitudes impensadas pela falta de 

direção ou cobrança de maneira afetiva.  

Muitos teóricos da educação mencionados ao longo desta pesquisa abordam a questão 

da maturidade ou falta desta,  relacionados ao desempenho e desenvolvimento psicossocial e 

de aprendizagem que são observados quando o sujeito não consegue se colocar no lugar do 

outro.  

Para esta pesquisadora o Psicodrama Pedagógico seria uma abordagem inclusiva e de 

ação imediata, pois pode privilegiar o conteúdo curricular completo, contextualizando a teoria 

com ações práticas de apresentações ou simulações  dramatizadas pelos alunos, que segundo 

também é observado nas leituras em psicopedagogia, são os sujeitos da aprendizagem, 

independente do espaço social ou escolar que estejam ocupando. A educação e o aprendizado 

acontece no sujeito e não no ambiente. 

 Podemos dizer que o ambiente se torna beneficiado se as pessoas que o frequentam  

estão de alguma forma saudáveis, inclusive na saúde mental, que através de jogos dramáticos, 

brincadeiras, interações sociais, rodas de conversas, dramatizações, representações teatrais, 

podem de maneira descontraída entender conteúdos, se divertir e aprender novos conceitos 

brincando, compartilhando,  se relacionando em grupo, coletivamente disseminando novos 

conceitos de ensino aprendizagem, e o Psicodrama Pedagógico, de alguma forma contempla 

todas estas possibilidades de uma forma humanizadora e integral. 

Se a intenção da educação é formar sujeitos que aprendem conteúdos para bem viver 

além dos conhecimentos da sala de aula, podemos então pressupor que a tendência será no 

futuro próximo,  muitos profissionais da área de educação e saúde mental se unirem para 
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ampliar o aprendizado coletivo, pois sem espaço de reconhecer o outro como seu igual, a 

tendência a termos crianças depressivas ou violentas se amplia.  

Porém se assumirmos que a sociedade precisa permanecer sobrevivendo no mesmo 

espaço social no mundo e que somos seres sociais, uma das tendências será de fato, pesquisas 

sobre conteúdos que agreguem valores de conhecimentos e de bem viver. 

Esta pesquisa fica em aberto para novos olhares e outros pesquisadores, pois o tema 

não se esgota nem se unifica em um só conteúdo, ao contrario, pode atender ao suporte de 

atendimento psicopedagógico aliado ao Psicodrama Pedagógico como foi o caso deste estudo, 

e também assessorando as questões de aprendizagens e prevenção de futuros distúrbios ou 

dificuldades de aprendizagem. 
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ANEXO A 

 

UNIVERSIDADE NOVE JE JULHO – UNINOVE 

 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

 

 Você está sendo convidado para participar como voluntário da pesquisa 

“Psicodrama Pedagógico: pesquisa – intervenção com crianças com queixa escolar”, 

portanto sua participação não é obrigatória. A qualquer momento você pode desistir e retirar 

seu consentimento. O objetivo principal deste estudo é analisar a contribuição do psicodrama 

pedagógico no atendimento psicopedagógico de crianças com queixa escolar. Os resultados 

obtidos poderão ser divulgados em periódicos acadêmicos, congressos ou qualquer outro tipo 

de evento, porém o seu nome será mantido em sigilo. Você receberá uma cópia deste termo 

onde consta o telefone e o endereço institucional da pesquisadora e da orientadora, podendo 

tirar suas dúvidas sobre a pesquisa e sua participação, agora ou a qualquer momento. 

 

 

  

 

São Paulo, __________________________________________ 

                                         

 

 

 

 

 

 

________________________________________________ 

Pesquisadora responsável: Silvana Monteiro Gondim 

Orientadora: Ligia de Carvalho Abões Vercelli 

End: Avenida Francisco Matarazzo, 612 – tel: 3665-9312 
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APÊNDICE A 

 

ENTREVISTA REALIZADA COM A PSICÓLOGA FUNDADORA DA OSCIP 

Dados pessoais 

 

1) nome -  N. R. R. G. 

2) Idade -  62 anos 

3) Formação - Psicóloga 

4) Especialização -  Teste de Rorschach 

5) Mestrado e/ou doutorado -  Não  

6) Área de atuação profissional na OSCIP - Psicologia Clínica Infantil – 

Atendimento e triagem dos participantes. Trabalho no Funcionalismo Público e realizo 

atendimento no P duas vezes por semana. 

 

Perguntas específicas 

 

1) Há quanto você atua neste segmento? 

Oito anos consecutivos, começou o atendimento em 2006, embora tenha dez anos de 

fundação. 

2) Já havia trabalhado com educação não formal anteriormente? Onde? E 

com qual público?    Não 

3) Algum pesquisador já procurou essa OSCIP como objeto de estudo? 

Quando?      Não, nunca fomos procurados por interesse de pesquisadores. 

4) O que a motivou a fundar uma Ong? 

Posso fazer uma observação sobre ONG e OSCIP, são coisas diferentes e me 

incomoda não diferenciá-las. Na verdade, o P, não é uma ONG e sim uma OSCIP e o que as 

diferencia é a transparência documental e de prestação de contas. São questões burocráticas e 

legais, mas que dá maior credibilidade à OSCIP, pois presta contas ao Ministério da Justiça. 

Agora, sobre a motivação para abrir um projeto social. 

A prefeitura fazia um atendimento na área de educação com crianças. O serviço 

oferecido tinha fonoaudióloga, psicopedagoga e psicóloga clínica. As crianças tinham um 

diagnóstico prévio, sendo preventivo. Era feito um mapeamento nas escolas, e quando 

observada a necessidade se fazia o encaminhamento para as clínicas de psicologia para 
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terapia. O diagnóstico e tratamento aconteciam na prefeitura. Então veio a ideia de montar 

algo com minhas amigas para continuarmos este trabalho. Pensamos em montar e bater na 

porta do Antônio Hermínio, abrimos uma OSCIP, mas não fomos pedir nada. 

Hoje percebo quanta coisa foi mudada, o trabalho na Prefeitura Municipal de São 

Paulo (PMSP) hoje em dia é somente curativo. Com mudanças das diretrizes tudo foi 

modificado. O número de atendimentos quadriplicou e atendem quando já existe um problema 

instalado. 

Como fazíamos parte do grupo que atuava neste atendimento na prefeitura queríamos 

desenvolver um trabalho preventivo, pois ensinar e construir uma base sólida nos anos iniciais 

permite real inserção da criança na sociedade e na educação. 

5) Por que fundar uma instituição que trabalha com crianças que 

apresentam dificuldades de aprendizagem?  

Pela beleza, e por ver um trabalho preventivo sendo desenvolvido. Pois se enxergamos 

um problema e este é resolvido a possibilidade de recuperação é enorme, a condição de 

desenvolvimento e plenitude de saúde destas crianças é maior. 

6) Quem é o mantenedor da instituição? 

   Somos nós. Doação dos próprios profissionais que trabalham na Instituição. 

As pessoas que trabalham aqui são voluntárias. Nós mantemos todas as despesas, 

manutenção, contador, impostos e documentação, tudo. 

7) Quais são os profissionais que trabalham na OSCIP? Como eles são 

recrutados? Todos são voluntários? 

 Psicóloga, psicopedagoga e, atualmente, uma administradora de empresa.  

8) A OSCIP oferece quais atendimentos? 

 Atualmente oferece atendimento para crianças entre 06 e 12 anos. Tanto no 

trabalho psicopedagógico, como no atendimento psicológico. Orientações familiares também 

são oferecidas no acolhimento destas crianças. 

9)  Como eles são realizados? 

 São realizados três vezes por semana. Às segundas, terças e sextas feiras. Faço 

um breve esclarecimento de como ocorre estes atendimentos e em quais horários. Às 

segundas- feiras, tem um grupo de crianças que são atendidas das 8h às 12h. São divididos em 

dois grupos que fazem atividades simultaneamente. Um grupo com a psicopedagoga e outro 

grupo com a psicóloga. Que revezam o atendimento trocando os grupos após o término de 

cada sessão.  
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 Grupos das 8.30 horas as 10.00 horas e outro das 10.00 as 11.30 

 São em média de seis a sete crianças em cada grupo divididas por faixa etária  

 Grupo 1 -  entre 07 e 10 anos – ficam com a psicopedagoga   

 Grupo 2 - entre 11 e 13 anos – ficam com a psicóloga  

 Reunião do grupo de profissionais das 11h:30 às 12h:30 

 Este esquema foi feito para que todas as crianças pudessem ser atendidas e 

como o grupo estava muito numeroso, foi uma alternativa. Às terças-feiras, triagem com as 

famílias, crianças e responsáveis que desejam a vaga para possível atendimento do menor. 

Entrevistas e acolhimento explicando as regras de participação e os objetivos da 

OSCIP, preenchimento dos cadastros e fichas das crianças. 

Às sextas – feiras - Atendimento psicopedagógico de um grupo de crianças entre 07 e 

11 anos, das 14h às 16h. 

10) Existe uma regra ou exigência para fazer parte da equipe de profissionais? 

Sim existe. Antes de mais nada que todos tenham dedicação, o desejo e o 

compromisso, e também que todos tenham a formação, a dedicação e o desejo de executar 

este trabalho, o compromisso com o desenvolvimento das atividades que irão propor um 

resgate de adequação e aprendizagem das crianças. Penso que a dedicação é o mais 

importante a princípio, pois mesmo com a formação sem o desejo e credibilidade na proposta 

desta intervenção, não vai adiantar a formação do profissional. Mas a formação é 

imprescindível. 

11) Qual critério para uma criança ser aceita para atendimento?  

Faixa etária, de 6 a 12 anos que não sejam portadores de necessidades especiais, pois o 

trabalho é muito mais preventivo do que curativo. 

12) É feita uma triagem? Quem a realiza? 

Sim, a triagem e o acolhimento das famílias. Eu realizo a triagem. 

13) Quem indica as crianças para serem atendidas nesta instituição? 

Escola, Unidades Básicas de Saúde, procura espontânea, e divulgação dos próprios 

participantes. 

14)  Quais as maiores dificuldades que você encontra nesse trabalho?  

Conseguir patrocínio para custear os materiais, Compromisso dos pais que querem o 

atendimento dê resultados imediatos, os pais querem o atendimento, mas não assumem as 

responsabilidades com os filhos. 
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APÊNDICE B 

 

ENTREVISTA REALIZADA COM A PROFESSORA MARILU EM AGOSTO 

DE 2014,  INÍCIO DO ATENDIMENTO E EM DEZEMBRO DE 2014, TÉRMINO DO 

TRABALHO 

 

Dados pessoais:  

1) Qual é o seu nome? 

R:“Marilu” 

2) Idade?  

R: “58 anos” 

3)  Qual é sua formação acadêmica?  

R: “Magistério. Leciono na Rede Pública de Ensino”.  

4) Qual é sua área de atuação profissional?  

R::“Trabalho nos dois períodos como professora  no ensino fundamental 

5) Há quanto tempo você atua neste segmento? 

R: “Leciono há  mais de 20 anos sempre no ensino fundamental, sou concursada” 

6) Já recebeu apoio de atendimento psicopedagógico para crianças durante seu tempo 

de atuação como professora da Rede Pública de Ensino 

R: “Não, esta é a primeira vez que alguém vem falar comigo.”. 

 

Pesquisadora: A senhora poderia me oferecer informações a respeito do 

comportamento e do processo de aprendizagem do aluno Edinho? Por quais motivos ele foi 

encaminhado para atendimento psicopedagógico?  

Professora: “Ele é um garoto que no começo era mais ou menos educado, fazia 

algumas lições e não completava.,  saia  da sala na hora que queria sem pedir, 

simplesmente levantava e saia.. Voltava na hora que queria também. Nunca faz as lições de 

casa. Nem as lições que não acaba de fazer na sala ele traz pronta no dia seguinte. Não liga 

pra nada. Até sabe fazer, com esforço, mas não faz.”.Eu peguei esta sala em meados de 

maio, depois vieram as férias.  

Todos os comentários sobre ele, quando assumi a sala  é que  sempre  se mostra 

mal educado, meio agressivo,   responde  com grosserias.  Edinho é atrevido e não mede 

palavras nem para tratar com os adultos. Comigo ele foi educadinho desde o  começo. 
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Falo com ele com carinho, mas ele só faz o que quer e quando quer fazer, Nem sempre 

faz o que peço, mas na medida do possível, a gente vai levando. Porém,  se algum 

coleguinha fala, ou faz qualquer coisa que ele não gosta, já agride. 

Agride verbalmente, grita, fala muito  palavrão e não tem medo de nada e nem 

de ninguém. Ameaça as pessoas sempre. 

Costuma perseguir um menino da sala que é sem limite nenhum, igual ele ou até 

pior.  Às vezes os dois brigam de se pegar, é terrível, mando pra coordenação. Não dá 

pra dar aula direito com esses meninos na sala, mas de um modo geral, até conseguimos 

ir levando. 

Ultimamente saiu do controle e eu chamei a diretora, Ele ficou tão nervoso que 

começou a esmurrar as paredes, com tanta força que ninguém podia segurar, ficou com 

as mãos e braços roxos, foi horrível, muito feio mesmo. 

Sabe, uma coisa gratuita?  Não tinha motivos pra ele ficar naquele 

comportamento incontrolável. Eu fico mal com isso, mas a mãe dele nunca aparece na 

escola. Não adianta chamar”. 

 

Pesquisadora: Certo dona Marilu, tem mais algum dado sobre este aluno  que 

queira me informar?  

 

 Professora: “Bom, aqui na escola a gente faz o que pode para todos os alunos. 

Tem a professora mediadora, se você quiser falar com ela tudo bem, acho que será 

melhor. 

Eu tento ajudar ele, falo direito, converso, elogio, falei pra ele que é tão feio agir 

assim, que ele está crescendo e se não fizer as lições não vai aprender. Conversei com 

ele depois de um episódio grave. Acho que foi no começo das aulas, assim que voltamos 

das férias de junho. Ele teve uma crise de raiva.  Falei pra ele que  parecia um  maluco 

esmurrando a parede, ficou até machucado. Eu não sabia que ele agia assim. Eu tinha 

pouco tempo com essa turma.  

Faz tempo que ele vai no tratamento com a psicóloga”? 

Pesquisadora: Ele está em acompanhamento no projeto P. Eu sou psicopedagoga. 

Ele frequenta este espaço de educação desde o inicio do ano.  

 

Professora: “Ah! tá certo,  Ele precisa de ajuda mesmo. Seja qual for. 
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Ainda bem que tem a mulher da comunidade, a Graça. Essa sim é muito 

responsável, cuida dele e de mais uns dois ou três da escola. Ou mais, não sei direito 

quantos ela cuida. É uma pessoa muito boa. 

É ela que vem ver os interesses dele por aqui, a mãe mesmo eu nunca vi, acho 

que ninguém vê. Nós ligamos foi pra ela vir dar um jeito nele. 

A diretora ameaçou que ele não iria mais entrar na escola se a mãe não 

aparecesse para conversar conosco. Sabe quem veio? Foi a Graça, senão este menino 

estava perdido já.  

Isso está acontecendo direto em todo lugar,  

Os pais não cuidam dos filhos e a escola tem que dar conta. 

A diretora falou que quer transferir este menino.  Pra ver se ele melhora e fica 

mais calmo. Se respeita um pouco a autoridade dos adultos. Ele está demais. 

 

 Pesquisadora: “A senhora pode observar o Edinho enquanto o atendo no 

Instituto P? No final do trabalho retornarei para ouvi-la novamente. 

 

 Professora: “Minha filha, tudo que for para ajudar eu faço”.  

“Sempre fiz. Fico contente de vocês ajudarem este menino, ele quando está 

calmo, é até bonzinho, amoroso, mas não sei por que de repente vira tudo de ponta 

cabeça. 

 Será que não dava pra pegar mais meninos pra vocês ajudarem, tem muitos 

aqui, embora este aí estava precisando mesmo, é um dos mais violentos. Essa escola é 

boa, a diretora é boa, mas a criançada de hoje é terrível.  

Eu já estou perto de me aposentar graças a Deus. Mas vou observar pra você 

sim, eu quero ajudar “. 

 

Pesquisadora: “Obrigada por sua atenção e participação. Retomamos esta 

conversa no final do ano.  

 

 

 Entre agosto e agosto e novembro, ocorreram fatos na escola que me 

fizeram retornar em novembro de 2014, antes do tempo estipulado. Fui informada e 

solicitada pela líder comunitária que Edinho se envolvera em outra confusão na escola. 
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Como já tinha uma promessa da direção sobre sua transferência a senhora Graça se 

desesperou por perceber que sua participação apenas, não mudaria a posição da 

diretora. Por este motivo retornei à escola. 

 

Abaixo transcrevemos os fatos que se sucederam desta visita. 

 

Professora mediadora: “Eu chamei você aqui, porque sei que esteve com a 

professora do aluno Edinho. Ela me disse que ele está fazendo um acompanhamento, 

e a dona Glória esteve aqui semana passada e falou também desse atendimento que 

ele está recebendo. É ela quem leva né? 

 Você vê como são as coisas, a gente chama quem não é parente, porque a mãe 

não adianta chamar”. 

 

Pesquisadora:” Realmente é difícil, eu entendo, e posso confirmar que o 

Edinho tem sido acompanhado e faz parte de um grupo de crianças. 

 

 Professora mediadora: “Então, olha o que está acontecendo. Ainda bem que 

você veio aqui conversar com a gente.  O máximo que a diretora conseguiu foi falar 

com a patroa da mãe dele por telefone, a mulher é que está tentando ajudar, aliás, diz 

que está. Não vejo fazer nada também. Ontem nós chamamos a dona Graça de novo, 

já que a mãe não vem mesmo, e tomamos a decisão de transferir este menino para 

outra escola.  

Como a dona Graça garantiu que ele está sendo acompanhado e tem uma 

psicopedagoga que faz um trabalho com Edinho  e outras crianças e é você que  está 

atendendo ele , eu chamei você pra saber, se ele está sendo acompanhado mesmo por 

psicólogos ou psicopedagogos, ou é só conversa.  A diretora queria que ele fosse 

encaminhado para o CCA. Da Prefeitura de São Paulo. “Centro de Crianças e 

Adolescentes”. 

 O Edinho ultimamente vinha melhorando, até brincava no recreio, pois antes 

ficava sempre na minha sala de castigo, aprontava quase todo dia. Parecia que tinha 

tomado jeito, mas começou a ficar agressivo de novo depois da reunião de pais que 

teve mês passado, e a mãe dele é claro que não veio.  
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Eu tinha até falado pra ele que iria conversar com a mãe, e desta vez, eu 

poderia elogiar ele pra mãe dele. Que eu estava gostando dele parar de ir pra minha 

sala toda hora. Que os pais ficam alegres de saberem na reunião quando o filho 

melhora e se comporta. Todo mundo ganha, a escola, a criança e os pais.  Mas a mãe 

não apareceu. Na semana seguinte ele se transformou.  

 Ficou pior do que estava quando ficava de castigo um tempinho atrás.  

Começou a falar palavrões e xingou a professora, estava agressivo demais, sem 

respeito com ninguém. 

 Às vezes quando fica de castigo na minha sala é muito hostil. Demora pra 

gente conseguir um diálogo com esse menino. Até já  falei pra ele que desse jeito não 

tinha condições dele permanecer aqui. Que ele só vai entrar na escola de novo no dia 

que a mãe dele viesse com ele para conversarmos os três juntos, com a professora e a 

diretora.  

 Edinho fica sempre justificando a mãe, ele fala que ela trabalha demais, por 

isso não pode vir aqui falar conosco e nem vem nas reuniões, nunca vem. 

Ela não liga pra o menino, e a gente tem que tomar uma atitude séria.  

Sabe, está passando de qualquer limite razoável para escola. 

 Simplesmente insuportável. Agora veja o aconteceu semana passada. 

 Ele inclusive está suspenso, não tinha outra saída, só se fosse transferir ou 

expulsar de vez. Foi a vontade que deu, já fizemos de tudo. 

Ele bateu em um garoto maior que ele, brigaram no intervalo, e ainda  

ameaçou outras crianças. Eu pensei que ele estava melhorando. Parecia que estava”. 

 

Pesquisadora: Sra Sueli, eu percebo que é tudo muito difícil. Mas só vim aqui 

hoje por se tratar de um assunto muito delicado e sério, que de alguma forma envolve 

o trabalho que estamos desenvolvendo com um grupo de crianças, cujo garoto em 

questão faz parte do grupo.  

Professora mediadora: “Bom eu nem sei o que falar, mas vamos chamar a 

diretora e expor pra ela. Estamos cansados de fazer o papel de pai, mãe, psicólogo e 

cuidadores de alunos que podem ir dar trabalho em outro lugar, já que os pais que 

são os pais, no caso aqui a mãe, não estão nem ai. Mas é assim mesmo, sempre a 

escola tem que responsabilizar-se por tudo. Não tem só este menino aqui, São muitos 
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os problemas, mas pela boa vontade sua e da Graça,  vamos ver o que faremos. 

Estamos cansadas, e não é falta de tentar viu” 

 

A professora mediadora solicitou que uma pessoa fosse avisar a diretora que 

estávamos na sala de reunião aguardando sua presença.  

A criança permaneceria naquela instituição de ensino até dezembro, porém 

ficariam alertas. Só chegaria ao final do ano caso não cometesse outros deslizes e não 

tivesse nenhuma ocorrência grave como esta relatada. 

 

Observação: Todo este trâmite durou por volta de duas horas e a senhora 

Graça, líder comunitária, acompanhou a pesquisadora todo o tempo, participando das 

reuniões com a professora mediadora e a diretora da escola.   

 

Dezembro/ 2014 - Retorno à escola para conversar com a professora de 

Edinho. 

 

Foi marcado retorno via telefone e não foi possível atendimento com a 

professora de Edinho, a senhora Marilu, pois esta se encontrava em licença médica, e a 

professora substituta não soube responder sobre a criança uma vez que tinha 

conhecido o mesmo no final do mês de novembro. 

Dado este imprevisto, a pesquisadora procurou a professora mediadora para 

retomarem a conversa do mês de novembro. 

 A professora mediadora atendeu a pesquisadora no corredor da escola, pois 

tinha muitos assuntos pendentes, e embora esta reunião tivesse sido marcada, ela não 

sabia que teria tantos problemas para resolver naquele dia. 

Falou em poucas palavras que “Edinho melhorou um pouco, pelo menos não 

aprontou nenhuma confusão mais grave, desta vez” e que não o tinham transferido 

para outra escola por este motivo. A mãe não apareceu mesmo, parece que é uma 

pessoa que não tem compromisso nenhum com a criança, mas, já que a criança deu 

sinais de melhora, permanecerá na escola. Talvez faremos a rematrícula dele. Isso 

definiremos depois”.  
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APÊNDICE C 

ENTREVISTA REALIZADA COM A PROFESSORA ROSALVA EM 

AGOSTO DE 2014, INÍCIO DO ATENDIMENTO E EM DEZEMBRO DE 2014, 

TÉRMINO DO TRABALHO 

 

Dados pessoais 

1) Qual é o seu nome?  

Professora: “Rosalva” 

2) Idade? 

R: “63 anos” 

3) Qual é a sua formação acadêmica?  

R: “Magistério. Leciono na Rede Pública de Ensino” 

 

4) Qual sua área de atuação profissional?  

R:”Trabalho nos dois períodos como professora no ensino fundamental na 

escola pública do Estado”. 

 

5) Há quanto tempo você atua neste segmento? 

R:”Leciono há mais de 28 anos sempre no ensino fundamental, sou 

concursada e  já trabalhei lecionando no EJA. Mas prefiro as crianças”. 

 

6) Já recebeu apoio de atendimento psicopedagógico para crianças durante 

seu tempo de atuação como professora da Rede Pública de Ensino 

 R: “Não, esta é a primeira vez que alguém vem falar comigo, sei que existe, 

mas não temos muita ajuda de fora. As crianças até que precisariam”. 

 

Pesquisadora: A senhora poderia me oferecer informações a respeito do 

comportamento e do processo de aprendizagem do aluna Geane? Por quais motivos ela foi 

encaminhada para atendimento psicopedagógico?  

R: “Esta menina tem um sério problema, eu não sei se você sabe, . 

Ela vive com os familiares na casa da avó que é doente e muito brava, nunca 

vem nas reuniões. Que vem sempre é a Graça, essa mulher que está com você hoje. Ela 

que vem nas reuniões da menina. Ainda bem né. Senão quem viria? 
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A Geane, é uma criança um tanto hostil, mal humorada, está sempre aborrecida. 

Chega na escola e fica de cabeça baixa geralmente. Não fala muito nem com os 

coleguinhas. 

Quando quer fazer a lição ela faz, tem dia que não faz nada., nem copia nada. 

Não brinca e não quer participar de nada.Mas é uma menina inteligente, sabe fazer as 

coisas direitinho, mas não faz. 

Tenho muita dó dela, a vida é muito difícil para uma menina que tem o pai e a 

mãe presos. E tem outras pessoas da família que têm um comportamento estranho. Ela 

diz que tem uma prima, que tem um bebê, que é ela quem precisa cuidar. Por isso está 

sempre com sono. Trabalha em casa e nem dorme direito. 

Parece que tem um irmão menor, mas ela pouco fala dele ou de qualquer outra 

coisa. Raramente, está mais alegrinha e conversa um pouquinho. Eu mando lição para 

casa quando ele não quer fazer aqui, volta do mesmo jeito que foi. Mas tem dias, que é 

uma beleza, faz a lição e pronto. 

Também não conversa com quase ninguém. Acho que ela tem vergonha de 

alguém perguntar alguma coisa. É chato mesmo falar certas coisas de nossa vida. 

Inclusive se é criança. Ela não escolheu, a vida é assim mesmo. Fazer o quê?”. 

Pesquisadora: “Certo, realmente não é fácil a vida desta criança. Estou 

atendendo essa criança no instituto P. Será que a senhora poderia observar a Geane até 

o final do ano para me dar um retorno se houve ou não evolução no caso dela?. 

R; “Tudo bem, eu quero ajudar e fico feliz, ela parece que está mais agradável 

ultimamente, só não gosta de conversar. Obrigada pela sua ajuda, as crianças precisam 

muito. Eu faço a minha parte como professora, mas na sala tem mais de trinta e cinco 

crianças, não dá pra dar atenção diferenciada pra este ou aquele, e mesmo assim, eu, às 

vezes fico até mais tarde, com um e com outro. 

Tudo bem, eu observo sim. Estou contente que vocês estão ajudando essa 

menina. Ela precisa muito”. 

Pesquisadora: “Eu é que agradeço. Nos veremos em breve. Até logo”. 

Dezembro/ 2014 - Retorno à escola para conversar com a professora de 

Geane. 

Foi marcado retorno por telefone. Retornando à escola para as entrevista final, 

fui informada que professora Rosalva estava ausente e que não tinha substituta 

naquela semana uma vez que se aproximavam as férias. 


