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Apresentação 
Um conteúdo objetivo, conciso, didático e que atenda às expectativas de quem leva 
a vida em constante movimento: este parece ser o sonho de todo leitor que enxerga 
o estudo como fonte inesgotável de conhecimento.

Pensando na imensa necessidade de atender o desejo desse exigente leitor é 
que foi criado este produto voltado para os anseios de quem busca informação e 
conhecimento com o dinamismo dos dias atuais.

Com esses ideais em mente, nasceram os livros eletrônicos da Cengage Learning, 
com conteúdos de qualidade, dentro de uma roupagem criativa e arrojada.

Em cada título é possível encontrar a abordagem de temas de forma abrangente, 
associada a uma leitura agradável e organizada, visando facilitar o aprendizado e 
a memorização de cada disciplina.

A linguagem dialógica aproxima o estudante dos temas explorados, promovendo a 
interação com o assunto tratado.

Ao longo do conteúdo, o leitor terá acesso a recursos inovadores, como os tópicos 
“Atenção”, que o alertam sobre a importância do assunto abordado, e o “Para saber 
mais”, que apresenta dicas interessantíssimas de leitura complementar e curiosida-
des bem bacanas, para aprofundar a apreensão do assunto, além de recursos ilustra-
tivos, que permitem a associação de cada ponto a ser estudado. Ao clicar nas palavras- 
-chave	em	negrito,	o	leitor	será	levado	ao	Glossário,	para	ter	acesso	à	definição	da	
palavra. Para voltar ao texto, no ponto em que parou, o leitor deve clicar na própria 
palavra-chave do Glossário, em negrito.

Esperamos que você encontre neste livro a materialização de um desejo: o alcance 
do	conhecimento	de	maneira	objetiva,	concisa,	didática	e	eficaz.

 

Boa leitura!

Apresentação
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Prefácio
De casa para a escola, da escola para casa... dever para fazer nas horas livres, 
estudar para aprender os conceitos abordados no dia ou na semana...Ufa! A vida, 
desde quando somos pequenos, é sempre cheia de obrigações e deveres! Ou não?

Unir atividades recreativas com o aprendizado sempre foi possível. Talvez, pelo 
cotidiano tão conturbado e cheio de compromissos, não nos damos conta dos 
momentos de lazer que podem ser gozados ao lado dos colegas da escola ou dentro 
do seio familiar. 

A prática que associa o lazer com o aprendizado por meio de jogos e brincadeiras 
é esmiuçado neste conteúdo, que trata da importância de viver, intensamente, os 
bons momentos de descanso e/ou diversão. 

Tanto dentro da sala de aula, ao entender o processo de evaporação da água, 
por exemplo, como dentro de casa, na companhia dos pais, através de jogos e 
interação.

Este material oferece um conteúdo diferente, tratando de um tema talvez pouco 
explorado: JOGOS DE RECREAÇÃO. 

Dividido em 4 partes, este e-book apresentará assuntos como os abordados na 
unidade 1, que tratam das diferenças entre brincar e jogar, dos mistérios do “faz 
de conta” e a importância dos jogos infantis, em si. Na unidade 2, serão debatidos 
e ensinados temas que envolvem o conceito do lazer. Já na unidade 3, entra 
em evidência a importância da expressão corporal e suas principais vertentes. 
Finalmente, na unidade 4, serão apresentados temas pertinentes à recreação, com 
diversas dicas e orientações.

Esperamos que essa leitura traga o real sentido do tema e que você possa aprender 
sabendo que é possível, também, se divertir.

Prefácio
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Falar de jogos infantis traz boas re-
cordações. Pare um minuto e tente 
refletir	sobre	como	era	a	sua	infân-
cia. De quais jogos ou brincadeiras 
você costumava participar? Quais 
eram seus preferidos? O que faziam 
destes os seus preferidos? Agora, 
tente trazer isso para este momento, 
em que você está estudando sobre 
os jogos infantis. Por que esses jo-
gos ou brincadeiras foram impor-
tantes para você? Pense em um jogo 
específico	da	época	da	sua	infância.	
Quais eram as habilidades desen-
volvidas em um jogo assim? Você 
consegue perceber o que esse jogo 
lhe ensinou? Qual foi a importância 
dos jogos ou brincadeiras infantis 
para você?

Neste primeiro capítulo, iremos dis-
correr sobre os jogos infantis e sua 
importância.	Faremos	também	refle-
xões sobre a distinção entre o brin-
car e o jogar, além de trabalhar as 
peculiaridades das brincadeiras de 

faz de conta. Também instrumentalizaremos com os jogos dramáticos: uma 
metodologia que une o lúdico ao processo de ensino-aprendizagem de uma for-
ma	bastante	efetiva,	a	fim	de	que	essa	didática	possa	ser	aplicada	no	momento	
da	prática	dessa	linda	profissão	de	educadores.	

1. Jogos infantis
Os jogos infantis sempre existiram. Desde os primórdios da sociedade, as crian-
ças brincam e jogam; isso mostra que essas atividades constituem necessidades 
inerentes ao ser humano. Se pensarmos mais profundamente, não somente os 
seres	humanos	brincam,	mas	também	os	filhotes	de	animais	de	todas	as	espé-
cies. Na infância, as crianças sempre brincaram, pois é assim que cada indiví-
duo se desenvolve, tanto na parte motora, social, quanto na parte intelectual, 
preparando-se	para	os	desafios	da	vida	adulta.	

Segundo Piaget (1967), “O jogo não pode ser visto apenas como divertimento ou 
brincadeira para desgastar energia, pois ele favorece o desenvolvimento físico, 
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cognitivo, afetivo, social e moral”. É por meio do lúdico e da imaginação que 
cada criança se apropriará das habilidades necessárias para o mundo adul-
to. Existe alguma diferença entre o jogar e o brincar que traga aprendizado ou 
seja somente para recreação? A resposta é: não. Todas as brincadeiras e jogos 
trazem aprendizado, e, naturalmente, as crianças escolherão aqueles que lhes 
trarão mais benefícios na fase de desenvolvimento própria da sua faixa etária e 
desafios	intrínsecos	da	sua	psique.

As ideias a respeito do jogo infantil como uma atividade criadora, presente na 
teoria	sócio-histórica,	evidenciam	a	necessidade	de	refletir	acerca	do	seu	papel	
na formação de educadores.

“O educador pode desempenhar um importante papel no transcorrer das brin-
cadeiras quando este consegue discernir os momentos em que se deve só obser-
var, intervir na coordenação das brincadeiras, ou integrar-se como participante 
delas.” (Oliveira et al., 1992, p. 102)

Para	tal,	fica	clara	a	importância	de	que	os	educadores	não	apenas	saibam	jogar	
com os alunos, mas também de que recuperem o lúdico no universo adulto. É 
preciso que os adultos consigam sentir prazer ao jogar, divertir-se como crian-
ças. Muitos adultos, em razão de problemas como estresse e fadiga, não conse-
guem brincar ou se divertir. Deve-se, portanto, antes de mais nada, recuperar o 
lúdico no universo do adulto.

2. Brincar e jogar
Existe alguma diferença entre o brincar e o jogar? Ambas as atividades são 
exatamente a mesma coisa? O que difere uma brincadeira de um jogo? Essas 
perguntas serão respondidas nos próximos segmentos deste trabalho.

Sobre brincar, Froebel explica:

[...] A brincadeira é a atividade espiritual mais pura do homem neste estágio e, 
ao mesmo tempo, típica da vida humana enquanto um todo – da vida natural in-
terna no homem e de todas as coisas. Ela dá alegria, liberdade, contentamento, 
descanso externo e interno, paz com o mundo [...] A criança que brinca sempre, 
com determinação autoativa, perseverando, esquecendo sua fadiga física, pode 
certamente tornar-se um homem determinado, capaz de autossacrifício para a 
promoção do seu bem e de outros [...] Como sempre indicamos, o brincar, em 
qualquer	tempo,	não	é	trivial,	é	altamente	sério	e	de	profunda	significação.		(Fro-
ebel, 1912c, p. 55)

O bebê, logo que nasce, tem uma necessidade intrínseca de desenvolver algum 
aspecto, dependendo da sua fase de crescimento. Nos primeiros anos de vida, o 
estágio de desenvolvimento do bebê está relacionado ao movimento. Nessa fase, 
é	crucial	que	ele	desenvolva	sua	coordenação	motora	grossa	e	fina.	Nesse	caso,	
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é de extrema importância que ele se movimente, e isso será feito de forma lúdi-
ca, ou seja, por meio de brincadeira e diversão. 

Em educação, a sabedoria que é respeitar a psicogênese deveria levar a intro-
duzir cada nova atividade por meio de uma etapa lúdica. Brincar com palavras, 
com letras, com o computador, manuseá-los livremente, ludicamente, antes de 
dar a esse manuseio um caráter instrumental. Talvez seja por isso que as crian-
ças aprendem informática mais depressa do que os adultos: elas brincam com 
o	computador	antes	de	tentar	“usá-lo”	com	uma	finalidade.

Ao brincar, a criança não está preocupada com os resultados. É o prazer e a 
motivação que impulsionam a ação para as explorações livres. A conduta lú-
dica, ao minimizar as consequências da ação, contribui para a exploração e a 
flexibilidade	do	ser	que	brinca,	incorporando	a	característica	que	alguns	auto-
res denominam futilidade ou ato sem consequência. Pela ausência de avaliação 
ou punição, qualquer ser que brinca se atreve a explorar, a ir além da situação 
dada, na busca de soluções.

Usando a criatividade, a criança poderá ver na sala de estar da sua casa um 
enorme parque de diversões, com obstáculos e circuitos; apesar da existência 
de	objetos	desafiadores,	ela	poderá	ultrapassá-los	com	muito	esforço,	e	mesmo	
correr riscos de se machucar. 

Esse último aspecto preocupa bastante os pais, e o que ocorre em diversas famí-
lias	é	que,	em	vez	de	proporcionar	esse	ambiente	desafiador,	que	levará	o	bebê	
a se desenvolver naquilo que é importante para ele, os pais, por medo ou como-
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didade, diversas vezes limitam o bebê em um “cercadinho” ou em algum lugar 
“seguro”, com pouquíssimos ou nulos estímulos, tolhendo assim a necessidade 
de exploração do bebê. 

Todo o brincar que poderia acontecer naquele ambiente foi impedido por inse-
gurança dos pais ou por falta de conhecimento daquilo de que realmente o bebê 
mais precisa: estar livre para explorar o ambiente. É importante ressaltar que os 
pais devem, sim, zelar pela segurança do bebê, evitando que acidentes domésti-
cos aconteçam. Mas devem fazê-lo atentando para as necessidades dos bebês e 
usando	pouca	ou	muita	criatividade,	a	fim	de	que	a	criança	possa	explorar	e	se	
desenvolver de uma forma lúdica e prazerosa.

As mães devem estar atentas aos seus bebês, mas permitindo que o brincar 
aconteça por escolha do bebê e de forma autônoma. O brincar estruturado pode 
ocorrer, mas também deve ser estimulada a espontaneidade para que os desa-
fios	próprios	da	fase	de	desenvolvimento	em	que	o	bebê	ou	a	criança	se	encontra	
sejam manifestados. 

Na primeira infância, é muito fácil perceber a necessidade que as crianças têm 
de brincar. Nos primeiros anos de vida, a linha entre a fantasia e a realidade é 
muito tênue, fazendo com que seja até difícil essa separação entre o trabalho e a 
diversão. Por isso, é recomendável que, na primeira infância, pais e professores 
coloquem o maior número possível de atividades lúdicas para a criança.

No brincar, existe o controle de um universo simbólico particular. Cada criança, 
ao escolher uma brincadeira, inconscientemente traz na escolha seu universo 
simbólico, ou seja, os conteúdos que, muitas vezes, não são conscientes para 
ela mesma. Por isso, o brincar é comumente utilizado em atendimentos psico-
terápicos, para que os conteúdos que precisam ser elaborados venham à tona e 
possam ser vistos. Isso enriquece e traz luz ao trabalho do psicoterapeuta.

P ARA SABER MAIS! “Brincar é mais que aprender”. Nesse artigo, publicado no site 
a seguir, Lino de Macedo discorre sobre a importância do brincar e do jogar e sobre 

as formas de representações que essas atividades apresentam. Também demonstra 
as repercussões do brincar e do jogar na vida das crianças e como se dá essas intera-
ções feitas por elas.

Disponível em: <http://revistaescola.abril.com.br/educacao-infantil/4-a-6-anos/brin-
car-mais-que-aprender-jogos-brincadeiras-aprendizagem-541594.shtml>. Acesso em: 9 
mar. 2015.

3. O faz de conta
Todos	os	recursos	lúdicos	poderão	levar	a	criança	a	resolver	conflitos	e	a	desenvol-
ver as habilidades necessárias para sua faixa etária, bem como para seu próprio 

http://revistaescola.abril.com.br/educacao-infantil/4-a-6-anos/brincar-mais-que-aprender-jogos-brincadeiras-aprendizagem-541594.shtml
http://revistaescola.abril.com.br/educacao-infantil/4-a-6-anos/brincar-mais-que-aprender-jogos-brincadeiras-aprendizagem-541594.shtml
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ser. Além disso, por meio da brincadeira e do faz de conta, ela pode experienciar 
questões que a incomodam, como “matar” o bicho papão ou o lobo-mau – a 
criança pode ser o melhor jogador de futebol do time ou o super-herói capaz de 
derrotar tudo. Cada criança terá sua própria necessidade de brincar de faz de 
conta, que mudará de tempos em tempos, dependendo de suas questões naque-
le momento. 

É muito importante que esse brincar seja feito de forma bastante livre, sem ser 
atrelado	à	reprodução	de	algum	conto.	Algumas	vezes,	é	benéfico	que	os	contos	
de fadas apareçam nas brincadeiras livres, mas, se houver somente reprodução, 
com pouca criatividade, pode não estar exercendo essa importante função de 
resolução	de	conflitos.	Os	pais	também	devem	estar	atentos	para	que	seus	filhos	
não passem muito tempo assistindo à televisão como meros telespectadores, mas 
que gastem boa parte de seu tempo criando seus próprios contos de fadas, lu-
tando	contra	seus	próprios	monstros	e	elaborando	seus	próprios	conflitos.	Quan-
do houver somente uma reprodução, não haverá a estimulação da criatividade. 

4. O jogar
O	jogar	precisa	de	algo	bem	específico,	que	seria	o	jogo.	Algumas	vezes,	não	é	
necessário nenhum objeto, como em jogos de adivinhação de músicas ou de pe-
ga-pega, mas, para que exista um jogo, é necessária a existência de regras. No 
brincar, é preferível que não haja muitas regras, e sim liberdade de escolha para 
cumprir sua função; porém, não existem jogos sem regras.
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ATENÇÃO! As diferenças entre o brincar e o jogar são amplamente discutidas e 
refletidas por diversos pensadores, a maioria deles aceita essa diferenciação, 

porém alguns pensadores também aceitam o jogar sem regras. 

O jogo, quando ocorre em situações sem pressão, em atmosfera de familiarida-
de, segurança emocional e ausência de tensão ou perigo, proporciona condições 
para a aprendizagem das normas sociais em situações de menor risco. A con-
duta lúdica oferece oportunidades para experimentar comportamentos que, em 
situações normais, jamais seriam tentados pelo medo do erro e da punição. 

As regras dos jogos são muito importantes e exercem uma grande função na 
vida das crianças, ensinando que, para podermos participar de atividades em 
grupo ou fazer parte de uma sociedade, é necessário respeitar regras. Esse é o 
primeiro contato em um ambiente seguro em que a criança se deparará com 
a necessidade de considerar o outro, de não somente perceber a presença do 
outro, como também de reconhecer que ele tem vontades, pontos de vista, com-
petitividade etc. 

No	jogo,	aparecerão	conflitos	entre	os	jogadores,	não	somente	entre	crianças;	po-
demos perceber que, quando envolvidos em jogos, principalmente competitivos, 
como futebol, jogos de cartas ou de tabuleiro, até adultos, independentemente 
da	idade,	entram	em	conflito	por	achar	que	algo	que	um	dos	competidores	fez	foi	
injusto, por exemplo. Principalmente se algum jogador tiver uma competitividade 
muito acirrada, é comum ver adultos trapaceando pela necessidade de vencer, 
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apesar de ter atitudes socialmente aceitas no dia a dia. Essa competitividade 
pode levar as pessoas a reagirem de formas diferentes das que lhes são habituais. 

Esses	conflitos	têm	um	lado	positivo,	pois	é	por	meio	deles	que	o	indivíduo	se	
deparará	com	atitudes	que	até	podem	surpreendê-lo	e	 fazê-lo	refletir	sobre	o	
porquê de suas atitudes, trazendo-lhe um crescimento pessoal.

Para	as	crianças,	os	conflitos	acontecerão	com	mais	frequência,	permitindo	que	
elas trabalhem as habilidades sociais, aprendam a reconhecer o outro e a convi-
ver	com	ele.	Ao	levar	esses	aspectos	em	consideração,	podemos	ver	os	conflitos	
de forma bastante positiva para o reconhecimento de si e do outro, que, uma vez 
envolvidos, promoverão um crescimento pessoal recíproco.

O jogo está inserido em uma determinada cultura, ou seja, em um dado momen-
to, faz-se necessária a presença de uma cultura já existente para tornar o jogo 
possível,	para	difini-lo	e	fazer	dele	uma	atividade	cultural.	Para	ser	considerado	
um	jogo,	é	importante	que	haja	um	sistema	de	significações,	ou	seja,	uma	cul-
tura que lhe dê sentido. Também é essencial que os atores sociais reconheçam 
essa cultura e a interpretem em função da imagem que têm de tal atividade.

O jogo também é um produto cultural que, até se pode dizer, tem uma certa 
autonomia. Faz-se necessário aprender essa cultura particular, que é a do jogo. 
Quando se pratica algum esporte, que nada mais é que um jogo, tem-se ocasião 
de progredir, primeiramente, nas habilidades exigidas no próprio jogo; futura-
mente, porém, essas habilidades poderão ser transferidas para outros campos, 
aplicando-se as competências adquiridas a outros terrenos não lúdicos da vida.

5. Cultura lúdica
Pressupõe-se que o jogo é o lugar de emergência e de enriquecimento da cul-
tura	lúdica,	no	qual	existe	um	conjunto	de	regras	e	significações	que	lhes	são	
próprias e que o jogador adquire e domina no contexto do seu jogo. O termo 
“lúdico” abrange tanto a atividade individual e livre quanto a coletiva e regrada. 
Mais do que estar ligado a prazer e diversão, o termo “lúdico” vem de fazer algo 
livremente, e, a partir dessa liberdade, aparecerá o prazeroso e alegre. Veremos 
essa cultura lúdica numa perspectiva antropológica. 

A	cultura	lúdica	pode	ser	entendida	como	um	conjunto	vivo,	diversificado,	con-
forme os indivíduos e os grupos, em razão dos hábitos lúdicos e das condições 
climáticas. Ela se apodera de elementos da cultura do ambiente da criança para 
aclimatá-la ao jogo, constituíndo um produto da interação social, que existe 
desde a interação mais precoce da mãe com o bebê.

Existem	elementos	que	parecem	 ter	uma	 incidência	mais	significativa	sobre	a	
cultura	lúdica.	Como	bem	sabemos,	a	mídia	reflete	muito	em	nossa	cultura	por	
meio da televisão e do brinquedo. A televisão, assim como o brinquedo, transmitem 
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hoje	conteúdos,	às	vezes	esquemas,	que	contribuem	para	a	modificação	da	cul-
tura lúdica.

Apesar dessa influência da mídia, existe sim um conteúdo que parte do co-
produtor da cultura lúdica. Utilizando uma boneca, por exemplo, que é um 
brinquedo mundialmente famoso entre as crianças, as meninas brincarão re-
produzindo os atos essenciais da vida cotidiana, já os meninos a usarão para lu-
tar, inventar jogos de guerra. Descobre-se, dessa forma, uma combinação, uma 
negociação	entre	as	significações	veiculadas	pelos	objetos	lúdicos	e	aquelas	de	
que as crianças dispõem graças à experiência lúdica anterior.

O jogo produz a cultura que ele próprio requer para existir, valendo-se de sig-
nos,	símbolos	e	significados	comuns	entre	os	participantes.	Não	é	a	cultura	que	
influencia	a	existência	de	um	jogo,	mas	este	é	que	se	apropria	de	uma	cultura.

P ARA SABER MAIS! “A criança e a cultura lúdica” – Gilles Brougère. O artigo, 
publicado na Revista da Faculdade de Educação, traz um assunto novo: o conceito 

de cultura lúdica, mostrando como ocorre o enraizamento social do jogo. Também faz 
uma tentativa de descrição dessa cultura e da sua produção. 
Disponível em: <http://www.scielo.br/scielo.php?pid=s0102-25551998000200007& 
script=sci_arttext>. Acesso em: 9 fev. 2015.

http://www.scielo.br/scielo.php?pid=s0102-25551998000200007&script=sci_arttext
http://www.scielo.br/scielo.php?pid=s0102-25551998000200007&script=sci_arttext
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6. O papel do jogo na educação
Froebel, educador alemão, foi o primeiro a dar o devido valor educativo para os 
jogos e incluí-los como parte essencial do trabalho pedagógico. Ele obteve clara 
influência	do	Renascimento,	época	em	que	viveu,	quando,	como	será	mencionado	
na unidade 4, as práticas escolares tiveram uma grande mudança. Houve um 
movimento	que	colocou	o	lúdico	como	prática	educacional	altamente	eficaz	na	
aprendizagem de conceitos. O Renascimento veio de encontro à prática da pal-
matória e da opressão em escolas.

As obras de Froebel despertam o interesse pela autoatividade da criança, pela 
liberdade de brincar e expressar tendências internas e pelo jogo como fator de 
desenvolvimento integral da criança. Entretanto, o aspecto mais importante da 
sua teoria, que é o papel da brincadeira como elemento para o desenvolvimento 
simbólico, parece ter sido pouco percebido na prática pedagógica froebeliana. 
Essa prática pedagógica distancia-se dos pressupostos vindos da teoria quando 
Froebel entende que, nas brincadeiras, a criança procura compreender o seu 
mundo ao reproduzir situações da vida. Quando imita, a criança está tentando 
compreender. Ela imita os gestos da mãe, as atividades da vida cotidiana e até 
os	animais,	fingindo	ser	um	cachorro	ou	uma	vaca.	É	um	pensamento	incons-
ciente: “imitando-os, procura compreendê-los”. Outro aspecto importante é que a 
liberdade	de	expressão	permite	a	representação	de	coisas	significativas,	de	fatos	
que a impressionaram. Froebel conclui que os dois tipos de imitação – aquela a par-
tir de modelos e a imitação livre – são importantes para o desenvolvimento infantil.

Froebel ilumina sua teoria ao ver a capacidade simbólica de a criança criar sig-
nificações	a	partir	de	objetos	de	seu	mundo.	Por	essa	razão,	propõe	que	se	utili-
zem também as peças dos seus dons em atividades de livre manipulação, para a 
recriação de objetos do mundo sensível. Parece que não foi compreendido pelas 
jardineiras, que preferem o uso dos dons e ocupações na forma convencional, 
que prevalece na prática pedagógica, com a direção do professor. A ação livre 
requer a adoção do modelo de educação centralizado na criança. Certamente, a 
prática	educativa	vigente	no	fim	do	século	passado	e	início	deste	não	referenda	
ainda esse tipo de orientação.

P ARA SABER MAIS! “Friederich Froebel – o formador das crianças pequenas”. Esse 
artigo foi publicado pela Revista Nova Escola e apresenta brevemente a história 

de Friederich Froebel, além de justificar como ele chegou à revolucionária teoria sobre 
o universo da Educação Infantil. 
Disponível em: <http://revistaescola.abril.com.br/formacao/formador-criancas-peque-
nas-422947.shtml>. Acesso em: 10 fev. 2015.

Outro	filósofo	e	educador	de	bastante	destaque	é	Dewey,	que	tem	a	democracia	como	
parte	vital	de	seus	estudos	e	trabalhos.	Para	o	filósofo,	a	democracia	deve	estar	na	

http://revistaescola.abril.com.br/formacao/formador-criancas-pequenas-422947.shtml
http://revistaescola.abril.com.br/formacao/formador-criancas-pequenas-422947.shtml
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base da educação, uma vez que, para o autor, é na escola que os alunos aprendem a 
conviver em sociedade, e a democracia é a melhor forma de se relacionar.

De	acordo	com	Dewey:

Estudar sozinho em livro é uma atuação isolada e antissocial; o aluno pode 
estar aprendendo as palavras, mas não estará aprendendo a agir com outras 
pessoas, a controlar e organizar suas ações e pensamento para que outras pes-
soas tenham igual oportunidade de se expressar por meio de uma experiência 
compartilhada. Quando as classes representam por meio de ação o que apren-
deram em livros, todos os membros tomam parte e aprendem, então, a apreciar 
socialmente, assim como a desenvolver poderes de expressão e de representação 
dramática e emocional. Quando atuam perante toda a escola, elas aprendem o 
valor do trabalho por si mesmas, individualmente, concorrendo para a formação 
de um espírito de unidade e cooperação na escola inteira.

 Tanto as crianças menores como as maiores se interessam pelo que está acon-
tecendo com outras turmas e aprendem a apreciar e respeitar o esforço inerente 
ao trabalho de cada uma, além de desenvolver o autocontrole.

O jogar e o brincar representam um lugar de destaque na teoria pela grande 
influência	que	têm	para	o	desenvolvimento	do	ser	humano.	Para	Dewey,	o	brin-
car	tem	uma	influência	maior,	por	ser	uma	experiência	vivida	e	não	ensinada.	
As crianças brincam o tempo todo, e na brincadeira, assim como diz Froebel, 
a imitação tem lugar de destaque. Quando brincam, as crianças imitam pais e 
adultos com quem têm uma convivência frequente. 

Como, muitas vezes, o exemplo de casa não é o mais apropriado e aceitável na 
sociedade,	Dewey	propagou	a	ideia	de	que,	no	ambiente	escolar,	encontramos	
um	lugar	protegido,	cuja	influência,	se	for	feita	de	forma	profissional	e	compro-
missada, será positiva. Nesse caso, por serem os jogos e brincadeiras lugares 
de	grande	 influência	na	construção	do	caráter	das	crianças,	estes	devem	ser	
inseridos no ambiente escolar.

P ARA SABER MAIS! John Dewey. Priscila Ramalho escreveu o artigo sobre a histó-
ria de John Dewey e sua enorme contribuição para a Pedagogia. 

Disponível  em: <http://educarparacrescer.abril.com.br/aprendizagem/john-dewey-307892.
shtml>. Acesso em: 10 fev. 2015.

7. O jogo dramático
O jogo dramático tem como precursor o psiquiatra romeno Jacob Levy Moreno, 
que, na investigação psicológica e social, fez um estudo aprofundado do grupo e 
suas relações, medindo como acontecem essas interações entre seus membros.

http://educarparacrescer.abril.com.br/aprendizagem/john-dewey-307892.shtml
http://educarparacrescer.abril.com.br/aprendizagem/john-dewey-307892.shtml
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Nesses jogos, pode-se trabalhar o desenvolvimento do ser humano de forma 
integral, levando em consideração os relacionamentos interpessoais, a indivi-
dualidade, o coletivo, a afetividade e a inteligência. O trabalho em jogos dramá-
ticos se dá pela utilização da criatividade, da dramatização e do lúdico no aqui 
e agora. Em jogos psicodramáticos, o aqui e agora prevê que os participantes se 
libertem das dores do passado e das preocupações com o futuro e se entreguem 
ao momento presente. 

P ARA SABER MAIS! “O que é o psicodrama?”. O trabalho disponível no link a seguir 
foi publicado no site da Federação Brasileira de Psicodrama e tem por objetivo 

descrever as características do psicodrama, além de discorrer brevemente sobre a 
sua área de atuação e alguns de seus principais conceitos.
Disponível em: <http://www.febrap.org.br/psicodrama/Default.aspx?idm=20>. Aces-
so em: 11 fev. 2015.

Ao estar no aqui e agora os participantes podem, de fato, trazer à tona conteú-
dos internos a serem trabalhados no coletivo. Nos jogos psicodramáticos, a 
oportunidade de inverter completamente a posição inicial do sujeito em relação 
aos	outros	atores	leva	a	uma	profunda	reflexão	sobre	os	seus	pensamentos	e	
sentimentos na interação que se deu. 

Nessas atividades, também se visam a aprendizagem e o posterior desenvolvi-
mento ao vivenciar situações cotidianas, nas quais os participantes tenham a 
oportunidade	de	recriar	um	momento	específico	e,	uma	vez	recriado	esse	mo-
mento, problematizar e repensar as questões a partir do referencial dos outros 
envolvidos na cena. O aspecto que enriquece as atividades dramáticas é que 
nela aparecem os comportamentos reais dos seres humanos. 

Ao representar um papel, o participante pode reviver ou recriar uma situação 
já vivida para testar resoluções diferentes e até visualizar a situação sob outro 
ângulo, fora de seu ponto de vista. Utilizando-se da espontaneidade, os partici-
pantes podem desempenhar papéis como se fosse a primeira vez que estivesse 
passando por dado momento.

A brincadeira permite a maturação de rotinas modulares no sentido de sua 
integração aos programas de ações mais amplas – parece servir como uma es-
pécie de ensaio de rotinas. É importante a imitação de esquemas de adultos, 
mas	não	por	intervenção	direta.	A	influência	indireta	permite	a	observação,	a	
identificação	e	a	ação	intencional	da	criança	no	sentido	de	repetir	e	de	recriar,	
contribuindo para o seu desenvolvimento. Oferecer oportunidades para a crian-
ça visualizar diferentes formas de fazer estimula o surgimento de imitações e 
repetições de ações. Em situações de brincadeira, ela desenvolve a intenciona-
lidade e a inteligência.

http://www.febrap.org.br/psicodrama/Default.aspx?idm=20
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No trabalho em sala de aula, os jogos dramáticos podem auxiliar na aquisição 
de	conhecimento	intuitivo	para	fixar	o	conhecimento,	encontrar	soluções	cria-
tivas para a problematização das disciplinas, integrar um grupo, elaborar mu-
danças e avaliar como o grupo está funcionando.

Pode-se utilizar esse recurso para o trabalho didático, mas deve-se atentar para 
que o aluno já tenha tido prévio contato com o conceito. Ao participar de uma 
atividade dramática, o aluno se colocará como integrante no conceito previsto, 
podendo valer-se de seu senso crítico e de sua criatividade. 

É importante enfatizar a necessidade de preparar o grupo para um jogo dramá-
tico, e que isso seja feito levando em consideração as características dos alunos, 
a	fim	de	que	a	atividade	tenha	uma	boa	repercussão.	

Ao representar um papel, as crianças tendem a usar frases estereotipadas, que 
não soam com espontaneidade; elas não conseguem se colocar no papel e somen-
te repetem o que entendem como sendo esse papel, sem colocar seus conteú dos 
espontâneos, o que, de certa forma, limita o trabalho em jogos dramáticos. É 
preciso praticar esse tipo de atividade para que, a partir de dado momento, as 
crianças consigam se colocar no papel com conteúdo próprio e espontâneo.

Algumas considerações deverão ser levadas em conta pela peculiaridade dos 
jogos dramáticos. Levantaremos aspectos que podem facilitar o trabalho com 
esse	eficaz	método	de	ensino:
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JOGOS DE 
RECREAÇÃO

Esta obra destina-se a professores de diferentes faixas etárias, 
apresentando propostas de jogos recreativos nos primeiros dias 
na escola, quais os objetivos dos jogos infantis e como deve ser 
a dinâmica de recreação e integração. 

Trata ainda de lazer – abordagens diretas e indiretas dos conceitos 
de lazer, o lazer e o trabalho escolar e o lazer como objetivo de 
educação, propondo atividades rítmicas, trabalhando música e 
coordenação motora, além de prezar o esquema corporal, a formação 
de hábitos, a natureza de músicas folclóricas e juninas. O autor 
aborda ainda as atividades recreativas na escola e a importância 
dos brinquedos e jogos e do jogo dramático no âmbito escolar.
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