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 TERMO DE APROVAÇÃO  
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RESUMO 

 

O presente trabalho traz a importância do psicodrama em meio ao processo de construção do 

saber da criança, mostrando que a união entre aprendizagem e ludicidade através das 

interpretações e o faz de conta no imaginário infantil podem trazer relevantes contribuições no 

que se refere à formação da criança. Na aprendizagem infantil, o que importa não é apenas o 

produto da atividade a ser trabalhada e explorada, ou seja, o que dela resulta, mas a própria 

ação, o momento vivido. O importante é a forma como é orientada, como é experimentada e 

porquê de estar sendo realizadas as atividades propostas. Por meio da interpretação, do brincar 

no faz de conta à criança envolve-se, deixa aflorar seus desejos e pensamentos mais íntimos e 

também sente a necessidade de partilhar com o outro, fortalecendo seu vinculo afetivo e 

social, a parceria é um estabelecimento de relação e esta relação expõe às potencialidades dos 

participantes da brincadeira, afeta as emoções e põe à prova as aptidões, testando limites. 

Brincando, jogando e interpretando a criança terá oportunidade de desenvolver capacidades 

indispensáveis a sua futura atuação profissional tais como: atenção, afetividade, o hábito de 

permanecer concentrada e outras habilidades percentuais psicomotoras, tornando-se operativa. 

Neste contexto, as situações imaginárias estimulam a inteligência e desenvolvem a 

criatividade. O trabalho foi desenvolvido de acordo com os principais autores: Moreno 

(1972), Piaget (1970), Vygotsky (1986), Wallon (1989), Fernandez (1990), Freire (1997), 

entre outros. 

 

Palavras chaves: Psicodrama, Aprendizagem infantil e ludicidade. 
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ABSTRAT 

The present work brings the importance of psychodrama in the process of 

building the child's knowledge, showing that the union between learning 

and playfulness through interpretations and make-believe in the children's 

imagination can bring relevant contributions with regard to the child's 

education . In child learning, what matters is not just the product of the 

activity to be worked on and explored, that is, what results from it, but the 

action itself, the moment lived. The important thing is the way it is guided, 

how it is experienced and why the proposed activities are being carried out. 

Through interpretation, playing pretend to the child gets involved, lets their 

most intimate desires and thoughts emerge and also feels the need to share 

with others, strengthening their affective and social bond, partnership is a 

relationship establishment and this relationship exposes the potential of the 

participants in the game, affects emotions and tests skills, testing limits. 

Playing, playing and interpreting the child will have the opportunity to 

develop skills that are essential to his future professional performance, such 

as: attention, affection, the habit of remaining concentrated and other 

psychomotor percentage skills, becoming operative. In this context, 

imaginary situations stimulate intelligence and develop creativity. The work 

was developed according to the main authors: Moreno (1972), Piaget 

(1970), Vygotsky (1986), Wallon (1989), Fernandez (1990), Freire (1997), 

among others. 

 

Key words: Psychodrama, Child learning and playfulness. 
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1. INTRODUÇÃO 
 

O desenvolvimento da criança na Educação Infantil é o inicio de tudo, cada ano a mais 

de escolaridade representa um aperfeiçoamento cultural e intelectual na vida desse pequeno 

ser, por isso, essa fase é tão importante, É nela que surgirão novas descobertas no decorrer das 

atividades realizadas pelos educadores, facilitando assim o aprendizado coerente de seus 

educandos. 

Ao ingressar cedo no ambiente escolar o individuo passa a obter mais possibilidades 

de desenvolver suas habilidades, que serão estimuladas por meio de atividades lúdicas, 

tornando-o capaz de criar e recriar objetos de seu conhecimento, bem como interagir com 

outras pessoas. 

Permitir que as Crianças frequentem o ambiente escolar desde cedo é a maneira mais 

adequada de oferecer a elas um futuro melhor repleto de oportunidades e possibilidades, para 

que as mesmas possam crescer saudáveis e felizes. 

As práticas pedagógicas precisam respeitar as faixas etárias dos alunos e assim, 

promover o desenvolvimento pleno. Para tanto é necessário que a Educação Infantil seja 

baseada em uma proposta pedagógica consistente e que o nível de ensino tenha como parte de 

sua rotina o planejamento e a avaliação das atividades, levando em consideração a 

organização do tempo, espaço e dos materiais que serão utilizados em função das 

características da turma e suas aprendizagens.  

As atividades elaboradas nessa etapa respeitam o modo de ser e de pensar especifico 

de cada idade; neste âmbito, é preciso desenvolver as diversas linguagens da criança, para que 

se ampliem suas capacidades cognitivas e que ocorra um aprendizado coerente da mesma no 

ambiente escolar. Desse modo, torna-se indispensável que façam parte do seu dia-a-dia na 

Educação Infantil o brincar, o faz de conta e os jogos pedagógicos, pois essa é uma fase de 

ampliação do universo de informações, o meio de processar e assimilar vários assuntos, 

entender como funciona o mundo ao seu redor, é brincando que se aprende com vontade e 

satisfação; é brincar de faz-de-conta, dramatizar, interagir com o outro e interpretar papéis; 

assim a complexidade da fantasia criada depende das experiências já vividas, por isso é 

fundamental oferecer as crianças ambientes ricos em possibilidades, desenvolvendo assim as 

suas diversas linguagens em diferentes contextos. 

Pode-se dizer que o psicodrama é um dos métodos de ação dramática que visa o 

desenvolvimento da espontaneidade e da criação da dramaturgia e da representatividade. Para 
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Moreno (1993, p. 52) espontaneidade é “[...] a resposta adequada a uma situação nova ou a 

nova resposta a uma situação antiga”. O psicodrama como recurso psicopedagógico busca 

construir de forma coletiva e sob improvisação algo que se torne significativo para a criança 

de maneira individual ou coletiva. Visa propiciar uma experiência subjetiva que vá ao 

encontro das dificuldades vivenciadas no cotidiano, possibilitando o fazer e o aprender 

pedagógico que busca criatividade, inovações e transformações no imaginário infantil que 

esta sedenta por descobertas.  

De acordo com Fernández (2001), o psicodrama aliado a outras áreas do conhecimento 

desperta através da brincadeira e jogos dramáticos, (vivências/ cenas- aqui e agora) outros 

mecanismos de raciocínio, como também a atividade de explorar a capacidade relacional. E 

tem o objetivo desenvolver as relações interpessoais e as expressões dos sentimentos. Para 

isso a escola precisa oferecer um ambiente que estimule a aprendizagem não só na sala de 

aula, mas em todos os locais que a criança tenha acesso; essas situações permitem o 

desenvolvimento de habilidades como ritmo, concentração, atenção, percepção, observação e 

criatividade, fazendo a criança recontar ou até mesmo criar sua própria história, tornando-a 

protagonista de suas atitudes e ações. 

No momento em que a criança começa seu desenvolvimento mental, inicia-se o 

processo de construção de conhecimento, no entanto não significa que ela está pronta, mas 

denota que os comportamentos, ações e atitudes começam no momento em que essas crianças 

são estimuladas e trabalhadas por meio de atividades lúdicas, que são relevantes até mesmo 

necessárias ao desenvolvimento cognitivo posterior. 

A presente pesquisa é um estudo muito importante a ser tratado, pois a aprendizagem 

Infantil é o período que se constrói todo o processo de desenvolvimento da criança, com 

estímulos, reflexos, brincadeiras de faz de conta, dramatizações, jogos, dentre outros. A 

aprendizagem só é possível porque antes acontece um mundo de coisas e descobertas que vão 

preencher a vida do pequeno ser, sedento por responder a todos os acontecimentos desse 

processo de conhecimento. 

Neste contexto, o educador também precisa se aprimorar sobre o estudo do 

desenvolvimento da criança na Educação Infantil. A criança é um ser altamente sensível a 

tudo e a todos e está à espera de muita atenção e carinho, bem como precisa ser trabalhada, 

entendida e respeitada. 

O objetivo geral desse estudo tem como base analisar e compreender a importância do 

psicodrama pedagógico na educação infantil, como forma de equilíbrio com o mundo, 

produzindo reação ativa, crítica e criativa perante o processo de ensino-aprendizagem. Nesse 
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período, que é de extrema importância na vida da criança, onde acontecem varias formas e 

conceitos relevantes que geram a formação da personalidade do individuo. 

Os objetivos específicos são analisar o desenvolvimento da aprendizagem por meio do 

lúdico, descobrir como se trabalha a consciência infantil, diante da diversidade de 

comportamentos para a vitória, como também a reação diante da derrota; entender de que 

forma as brincadeiras, o faz de conta e as dramatizações tornam-se recursos didáticos no 

processo de ensino-aprendizagem e como são estimuladas as relações afetivas, verbais, 

sociais, psicomotoras e cognitivas (desenvolvimento da inteligência) na criança; relacionar 

alguns conceitos que auxiliam e contribuem na compreensão do desenvolvimento da criança 

na Educação Infantil. 

 

“ao reproduzir o comportamento social do adulto em seus jogos, a criança esta 

combinando situações reais com elementos de sua ação fantasiosa. Esta fantasia 

surge da necessidade da criança de reproduzir o cotidiano da vida adulta da qual 

ela ainda não pode participar como gostaria. Contudo, esta elaboração no faz de 

conta necessita de conhecimentos prévios do mundo que a cerca, portanto quanto 

mais rica forem suas experiências, mais informações a criança irá dispor para 

materializar em seus jogos lúdicos”. (VYGOTSKY, 1996, p.38) 
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2. METODOLOGIA 
 

O trabalho foi realizado por meio de pesquisa bibliográfica com estudos específicos 

relacionados à importância do psicodrama pedagógico na aprendizagem infantil; podendo 

recorrer a outras formas de pesquisa como (internet e revista) quando necessário. 

Constando no desenvolvimento da escrita uma abordagem sobre o desenvolvimento da 

criança na Educação Infantil, aliado ao Psicodrama Pedagógico ressaltando a importância das 

contribuições de alguns teóricos. Fomentar a importância das dramatizações psicodramáticas 

na aprendizagem infantil, comprovando que o brincar é a ludicidade do aprender e que a 

brincadeira do faz de conta é fundamental para a socialização da criança em desenvolvimento. 

Durante a interpretação de papeis no brincar, a criança interage, promovendo os componentes 

intuitivos e afetivos que são extremamente importantes para a construção do conhecimento. 

As contribuições do Psicodrama Pedagógico na aprendizagem mostra a importância da 

utilização dos contos e das dramatizações no desenvolvimento infantil. O presente trabalho foi 

elaborado de acordo com os seguintes autores: Moreno (1974) Piaget (1970), Vygotsky 

(1986), Gonçalves (1988) Fernandez (1990), entre outros. 

Portanto, essa pesquisa foi realizada com o objetivo de ampliar o conhecimento em 

relação à Importância do Psicodrama pedagógico na aprendizagem infantil, tendo as 

brincadeiras do faz de conta, as dramatizações e as interações nas atividades lúdicas 

praticadas na educação infantil como norteadoras no desenvolvimento do aprendizado, que é 

tão importante para o desabrochar da vida na criança. 

 

                                              “A teoria sem a prática vira verbalismo,  assim como a 

 prática sem a teoria vira ativismo. No entanto, quando 

se  une a prática com a teoria  tem-se a práxis,  a ação  

                                                               criadora e modificadora da realidade” (Paulo Freire)                                    
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3. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA  

3.1 A IMPOTÂNCIA DO PSICODRAMA PEDAGÓGICO NA 

APRENDIZAGEM INFANTIL 
 

O psicodrama é uma metodologia de investigação nas relações interpessoais nos 

grupos e no relacionamento de uma pessoa consigo mesmo introduzido com o objetivo de 

favorecer as relações vivas e diretas com as emoções, sentimentos e fantasias do sujeito, 

graças às possibilidades expressivas que permitem a representação teatral (Jacob Levy 

Moreno 1889-1974). 

Dessa forma, o psicodrama considera o exercício da espontaneidade e da criatividade, a 

aprendizagem de papéis e o desenvolvimento das redes relacionais como elementos 

facilitadores e transformadores do desenvolvimento social e pessoal do ser humano. O 

psicodrama é uma das alternativas adequadas que favorece a realização dos projetos pessoais 

e grupais. Por isso, ele está nos consultórios, escolas, organizações e demais contextos onde a 

ação psicodramática encontra possibilidades de transformações expandindo os recursos 

disponíveis dos grupos e de cada indivíduo. 

Neste contexto, o psicodrama ajuda as crianças na superação de obstáculos 

relacionados a seu desenvolvimento emocional, através daquilo que lhe é mais característico: 

a brincadeira e a imaginação. Por meio de jogos, brincadeiras e histórias é que as crianças 

aprendem a lidar com o mundo, tentando assimilá-lo, entendê-lo e transformá-lo. Na educação 

infantil o psicodrama conta com uma forma especifica de brincadeira, o teatro de faz-de-

conta. Nas representações dramáticas, através do “como se”, a criança expressa o que lhe 

aflige, o que lhe dá prazer ou desprazer, os medos, inseguranças e ansiedades. Revela o 

sentido que o mundo tem para ela, por meio de papéis reais e imaginários, que é capaz de 

imitar, reconhecer e interpretar. 

A criança pode reviver situações por que passou ou testar novas maneiras de agir e 

reagir, de se comportar em ocasiões diversas, fora do clima de tensão que a vida real 

apresenta. As dramatizações são basicamente, um treino na representação de papéis, que 

facilita a percepção do outro e do mundo a sua volta. Sendo assim, à criança entenderá o outro 

e conseguirá reagir adequadamente a este, colocando-se no seu papel, considerando suas 

opiniões e sentimentos. 

Paralelamente ao contexto pedagógico infantil, é indispensável considerar o 

envolvimento dos pais, pois a problemática da criança reflete necessariamente alguma 
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dificuldade no vínculo familiar. Desta forma o papel da família é avaliado com objetivo, não 

só de desenvolvê-lo, como também de facilitar a aquisição de novos, já que o indivíduo, ao 

desbloquear-se com relação a um papel revê suas disposições pessoais. As mudanças pessoais 

consequentemente manifestam-se no desempenho de outros papéis. “Para que a criança 

possa aprender, nos devemos deixá-la ensinar, da mesma forma para que aquele que ensina 

(professor) possa ensinar, devemos deixá-lo aprender”. (FERNANDEZ, 1990, p.62) 

Neste âmbito, o psicodrama relacionado às dificuldades de aprendizagem, psicomotoras, 

separações prolongadas, perdas traumáticas e relações conflitantes são alguns fatores que 

motivam cada vez mais pais e educadores a procurar por atendimento especifico, seja 

pedagógico ou ate mesmo psicológico para que às crianças possam ter um desenvolvimento 

pleno no contexto escolar.  

Enquanto a criança está enfrentando algumas destas dificuldades os seus mecanismos 

de defesa são acionados e mesmo depois de aliviado por um momento, o sofrimento 

emocional não termina e uma das formas dele se manifestar ocorre através de alterações no 

seu comportamento. Estas questões ultrapassam os limites do frágil psiquismo infantil, pois 

sua estrutura psíquica ainda é muito primitiva, está em formação e transformação e 

dificilmente ela irá suportar esta fase sozinha. É preciso buscar ajuda através de um terapeuta, 

juntamente com os pais, professores, AEE (Atendimento Educacional Especializado) 

psicopedagogos e outros profissionais da área de saúde se assim for necessário, ela poderá 

processar e elaborar conflitos conscientes e inconscientes, sem contradições com o que se 

sente, pensa e age. Então o psicodrama surge como uma teoria psicológica e um método 

incentivador para o auxilio na superação das dificuldades das crianças. Onde ela é 

compreendida como ser ativo social e protagonista da sua história, responsável por seus atos. 

Tem como instrumento a dramatização e a ação simbólica que se busca objetivar, permitindo 

investigar os vínculos interpessoais e suas características. 

O espaço que se realizam as dramatizações é onde aparecem as oportunidades para a 

criança se expressar realmente no “aqui - agora” e ativar ainda mais sua espontaneidade e 

criatividade. Através de técnicas específicas assim como jogos psicodramáticos, interpretação 

de papéis nos faz de conta pode ocorrer à expressão de possíveis angustias pensamentos e 

percepções da sua vivência, além de intervir na prevenção de distúrbios relacionais a longo 

prazo.  

Para Moreno “o fundamento do Psicodrama é o princípio da espontaneidade criadora, a 

participação desinibida de todos os membros do grupo na produção dramática e catarse ativa” 

(MORENO,1975, p.38). 
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                                  “a libertação da inteligência aprisionada dar-se-á através do 

encontro com o perdido prazer de aprender. Muitas vezes uma criança precisa ser 

encaminhada para um psicopedagogo para resgatar este prazer, envolvendo o profissional, a 

família e a escola”. (FERNANDEZ, 1990, p.17) 

 

Na Educação Infantil o psicodrama torna-se um aliado extremamente importante na busca 

resgatar o saber que a criança tem e não se dá conta, bem como propiciar autoria de 

pensamento dar espaço e voz para ouvir o que a mesma tem a dizer. Através dos jogos, 

brincadeiras e dramatizações as crianças elaboram suas angústias e dão como novo 

significado aos sofrimentos trabalhando na fantasia do faz de conta os sentimentos reprimidos 

e as cenas da vida real. Portanto os profissionais buscam desenvolver os aspectos sadios da 

família e da criança que se encontram perdidas pelas cobranças diante dos insucessos. 

Assim, o psicodrama é uma fonte inesgotável de recursos, porque investe no resgate 

da espontaneidade, da alegria e no prazer de sentir-se uma criança única, original, 

interessante, recuperando a autoestima; por isso é fundamental buscar a alegria do brincar 

através da dramatização, pois ela é o elemento fundante da aprendizagem. 

 

Para a criança o universo inicial não é uma teia de sequências causais, mas 

uma simples coleção de acontecimentos que surgem na extensão da própria 

atividade. Sua tarefa, ao amadurecer, é construir essa teia de sequências 

causais pouco a pouco, reconstruindo quando necessário. Todo o alicerce 

do conhecimento que uma criança tem do mundo resulta de suas próprias 

ações, que ela depois internaliza para formar o material de seu pensamento 

(PIAGET, p.36 1970). 

 

 

 

 

 

 

 



14 
 

4. CONSIDERÇÕES FINAIS 
 

A pesquisa bibliográfica realizada apresenta a importância do psicodrama na 

aprendizagem infantil, bem como as relações sociais adquiridas pela mesma, interações inter e 

intra pessoais que demonstram a trajetória da criança na educação infantil e os papéis 

atribuídos as mesmas. Conhecer a história da criança e suas vivências amplia a percepção e a 

observação no acampamento do desenvolvimento da aprendizagem que esta em constante 

transformação e modificação. O Psicodrama tem suas bases na espontaneidade, criatividade e 

nos estímulos que são oferecidos a criança. A ação psicodramática torna o sujeito protagonista 

e ele deixa de ser passivo em relação suas dificuldades e conflitos, tornando-o capaz de tomar 

suas decisões e permite entrar em contato com um mundo de possibilidades.    

As contações de histórias, as brincadeiras de faz de conta e os jogos para crianças 

despertam o imaginário infantil, a espontaneidade e a criatividade em oposição às relações e 

vivencias com familiares e professores. Então, esses fatores vão para além de simplesmente 

brincar; o psicodrama estabelece possibilidades que fazem a criança ser sujeito da ação, livre 

de amarras, superando conflitos e dificuldades, buscando soluções e tornando tudo ao seu 

entorno mais lúdico e prazeroso. Funciona como um recurso facilitador no processo de ensino 

e aprendizagem tendo o professor como mediador do conhecimento. Nesse contexto, o teatro 

de faz de conta, as dramatizações cria o espaço do “como se” onde a criança “expressa o que 

atinge sua sensibilidade, deixa transparecer seu intimo, o que lhe dá prazer ou desprazer e 

vontade ou medo de aprender” (Gonçalves, 1988 p. 11). Na brincadeira de faz de conta de 

brinquedo imaginativo a criança sofre menor influência das pressões sociais presentes em seu 

cotidiano; consegue transitar com fluidez, pois, ao perceber que certos comportamentos são 

permitidos no brinquedo imaginativo ela se solta e se envolve, assim entre brincadeira e 

realidade são trabalhados os aspectos cognitivos conhecitivos das crianças.  

Por fim, observou-se que o desenvolvimento da aprendizagem na infância, bem como, 

as interações e experiências vivenciadas com outros sujeitos permite uma melhor construção 

dos papéis sociais da criança e por consequência evolução para o futuro. Psicodrama com 

crianças traz possibilidades de reconstrução, aprimoramento, mudanças de comportamento, 

criatividade, alegria e prazer em realizar algo que seja proposto, oferecendo ação, autonomia, 

tornando assim a criança protagonista da sua história no contexto social. 
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                                             “Somos  profissionais  do novo século  e  isso nos 

                                              dá uma força especial, ao mesmo tempo em que  

                                              nos desafia constantemente”  

                                             “Precisamos  construir  a  nossa forma  de  ação 

                                              original, articulada  às atuais necessidades dos 

                                             aprendizes”                                                                                                                                                  

                                                                                 (Laura Monte Serrat Barbosa)  
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