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A presente pesquisa teve como objetivo analisar e avaliar a importância dos 
aspectos lúdicos ligados aos jogos dramáticos, à improvisação e ao movimento no 
processo de desenvolvimento da criança pré– escolar junto a professores de 
educação infantil da rede pública municipal, em formação inicial e continuada, da 
cidade de Marília– SP. Por meio de oficinas de jogos dramáticos e de avaliações 
escritas dos participantes, denominadas “protocolos de atividades“, avaliamos a 
importância do trabalho com a expressão dramática para o desenvolvimento dos 
processos criativos das crianças. Os professores participaram das oficinas de jogos 
dramáticos propostas, improvisaram e criaram cenas coletivas que foram 
apresentadas a todos. Elaboraram os protocolos de atividades e os apresentaram 
aos seus pares para discussão e análise do trabalho desenvolvido. Os protocolos 
tinham duas partes: uma descritiva, na qual as atividades eram apresentadas e 
comentadas e outra, mais subjetiva, na qual cada um poderia expressar 
sentimentos e emoções advindos do trabalho realizado de forma livre, criando 
textos, poemas, desenhos, colagens, etc. Desta forma, diferentes linguagens 
artísticas foram utilizadas nos momentos de avaliação das atividades desenvolvidas 
nas oficinas. Utilizamo–nos nesta pesquisa dos pressupostos metodológicos da 
pesquisa– ação. As anotações em diários de pesquisa relacionadas à observação 
sistemática e participante das oficinas, bem como os protocolos de atividades dos 
participantes, constituíram–se em nosso principal material de análise. Os resultados 
desta pesquisa indicam que as linguagens artísticas não são devidamente 
trabalhadas nos cursos de formação de professores, mas há, por parte destes 
profissionais, o desejo de conhecer mais sobre essas linguagens, principalmente a 
teatral, e avaliar os benefícios que o teatro, trabalhado por meio do jogo, pode 
trazer ao desenvolvimento infantil.  
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A presente pesquisa teve como objetivo analisar e avaliar a importância dos 
aspectos lúdicos ligados aos jogos dramáticos, à improvisação e ao movimento no 
processo de desenvolvimento da criança pré-escolar junto a professores da 
Educação Infantil em formação inicial e continuada. De 2005 a 2007 realizamos 
oficinas de jogos dramáticos e teatrais com professores de Educação Infantil da 
rede pública municipal da cidade de Marília, SP e 36 alunos do curso de Pedagogia 
da FFC - UNESP, que fizeram a disciplina de Jogos e Atividades Lúdicas na 
Habilitação em Educação Infantil.  

Por meio de depoimentos, propostas de oficinas teatrais e avaliações orais e 
escritas, denominadas de protocolos de atividades das oficinas, avaliamos com 
estes professores e alunos sobre a importância da expressão dramática, do 
movimento e do improviso para o desenvolvimento mais efetivo dos processos 
criativos de crianças em idade pré-escolar. Visamos também contribuir com esta 
proposta para a construção de conhecimentos relacionados ao tema.  

A idéia para esta pesquisa surgiu a partir de nossas observações relacionadas ao 
trabalho com a arte teatral desenvolvido pro professores da educação infantil e por 
meio de diálogos com alunos em processo de formação inicial no Curso de 



Pedagogia da FFC- UNESP em relação à importância das linguagens lúdicas e 
artísticas para a formação da criança pré- escolar. Os alunos do curso admitiram 
sentir falta de disciplinas na grade curricular que contemplassem as linguagens 
artísticas, particularmente a linguagem teatral, de forma mais aprofundada, com a 
apresentação de referencial teórico sobre o tema e de propostas de atividades que 
fugissem das práticas correntes ligadas ao fazer artístico nas escolas de Educação 
Infantil. Em relação aos professores da rede pública, muitos deles apresentam o 
desejo de desenvolver um trabalho com teatro na educação, mas não possuem 
conhecimento acerca do tema nem um referencial teórico - metodológico 
apropriado para levarem a cabo o seu intento. 

A partir de nossas observações, partimos da hipótese de que na maioria das 
escolas de educação infantil não existe um trabalho voltado para a arte teatral, que 
faz parte das linguagens artísticas, privilegiadas no Referencial Curricular Nacional 
para a Educação Infantil (1998). O próprio Referencial Curricular, no entanto, não 
trata da linguagem teatral especificamente. E quando o trabalho com a expressão 
dramática existe na educação infantil, geralmente ele é desenvolvido de forma 
equivocada, com os professores apresentando às crianças um roteiro de uma peça 
teatral que deve ser ensaiada para ser apresentada em ocasiões festivas da escola. 
Neste caso, o prazer de jogar dramaticamente se perde em detrimento da busca de 
um resultado final satisfatório para o adulto, mas carente de sentidos para a 
criança. 

 Por esta razão esclarecemos que, ao falarmos de teatro na educação infantil 
tratamos aqui de maneira específica do jogo dramático, da improvisação e do 
movimento (englobando o conhecimento do corpo e suas possibilidades motoras) e 
não do teatro formal, com roteiros, peças teatrais, atores, diretor e platéia, além de 
ensaios exaustivos de um texto de peça teatral a ser montada e apresentada. 
 Buscamos demonstrar que o elemento lúdico presente no jogo dramático e teatral 
constitui-se em importante elemento cultural e educacional. Por meio do jogo 
dramático a criança experiencia situações inusitadas e personifica tipos, interage 
com seus pares, torna-se mais inventiva, autônoma e capaz de se expressar e de 
transitar pelas mais diversas formas de linguagens.  

Neste trabalho buscamos privilegiar a linguagem teatral por meio do jogo dramático 
na educação infantil. Para Peter Slade (1978) o  jogo dramático é uma parte vital 
da vida jovem. "Não é uma atividade de ócio, mas antes a maneira da criança 
pensar, comprovar, relaxar, trabalhar, lembrar, ousar, experimentar, criar e 
absorver. O jogo é na verdade a vida" (Slade, 1978: p. 18). Slade (1978) alerta 
que, ao pensarmos em crianças, uma cuidadosa distinção deve ser feita entre 
teatro, que é ocasião de entretenimento ordenada e uma experiência emocional 
compartilhada, e drama. No teatro atores e público se diferenciam. Drama origina-
se da palavra grega 

•1-                                    O jogo dramático na Educação Infantil. 

drao, que significa eu faço, eu luto.

 Olga Reverbel (1989) observa que os principais estudiosos do assunto salientam o 
quanto o jogo dramático é importante para o desenvolvimento e a expressão da 
personalidade do aluno e apresentam a improvisação como a base do jogo. A 

 Fazendo e lutando, ou seja, 
dramatizando, a criança descobre a vida e a si mesma através de tentativas 
emocionais e físicas e, mais tarde, da prática repetitiva, que é o jogo dramático. No 
jogo dramático não existe a distinção entre atores e público: todos são livres para 
jogar e atuar. Richard Coutney (1980) também diferencia teatro formal, jogo e jogo 
dramático. No teatro formal atores representam diante de uma platéia. Já o jogo é 
uma atividade que realizamos simplesmente pelo prazer de desfrutá-lo. O jogo 
dramático é aquele que contém personificação e/ou identificação.   



respeito da improvisação Viola Spolin (1992) afirma que improvisar é resolver os 
problemas imediatos, que surgem no "aqui e agora" do palco, nos momentos de 
atuação. Na educação, durante os jogos dramáticos, as crianças ao improvisarem 
buscam soluções inusitadas para as situações que se lhes apresentam, interagem 
com seus pares, brincam, aprendem.   

Além do trabalho com jogos dramáticos também buscamos discutir sobre a 
importância do movimento para a formação da criança pré-escolar. Um dos 
objetivos do Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil (1998) é o da 
descoberta e conhecimento progressivo da criança em relação a seu próprio corpo, 
suas possibilidades e limites, levando-a a cuidar de sua saúde e bem estar. 
Também no Volume 3 do Referencial, intitulado "Conhecimento de Mundo" 
encontramos seis documentos referentes a eixos de trabalho orientados para a 
construção de diferentes linguagens pelas crianças. São eles: Movimento, Música, 
Artes Visuais, Linguagem Oral e Escrita, Natureza e Sociedade e Matemática. 
  Percebemos, desta forma, a importância dada ao movimento para o 
desenvolvimento infantil. Movimentando-se, a criança passa a conhecer melhor seu 
corpo, o espaço e o meio em que vive. O movimento também é um elemento 
fundamental nos jogos dramáticos infantis.  

A respeito do movimento, nos utilizamos como referencial o trabalho de  Rudolf 
Laban (1978). Segundo o autor, o movimento revela muitas coisas diferentes. Com 
sua movimentação o ser humano tem por objetivo atingir algo que lhe é valioso, 
importante. O homem se movimenta a fim de satisfazer necessidades e as formas e 
ritmos do movimento mostram a atitude da pessoa que se move em uma 
determinada situação. O ser humano pode alterar e enriquecer seus hábitos de 
movimentação nas mais diversas situações.  

Com estas considerações, buscamos demonstrar a importância dos jogos 
dramáticos para o desenvolvimento infantil. Neste tipo de jogo há ação, 
movimento, improviso e resolução de problemas. Não buscamos tratar com as 
formas já cristalizadas do teatro, mas sim com a valorização do lúdico, do jogo.  
Buscamos discutir e avaliar estas questões com professores e futuros professores 
de educação infantil a fim de que estes fossem capazes de ampliar, desconstruir, 
reconstruir e avançar em seus conhecimentos relacionados ao tema e que tivessem 
condições de trabalhar especificamente com a arte teatral junto às crianças 
valorizando o processo (jogar, dramatizar, movimentar-se, sentir prazer) do 
trabalho e não o produto final (apresentação de uma peça para uma platéia).  

Em nossa pesquisa buscamos discutir com os participantes a respeito de  uma 
forma específica de aprendizagem, relacionada ao "fazer teatral" por meio do jogo 
dramático. Privilegiamos o caráter lúdico da linguagem teatral, que destaca a 
liberdade, o prazer, a experimentação. Optamos por utilizar uma linha 
metodológica qualitativa, amparando-nos nos pressupostos da Pesquisa Ação que 
Thiollent (1986) define como um tipo de pesquisa social com base empírica, 
concebida e realizada em estreita associação com uma ação ou com a resolução de 
um problema coletivo, "no qual o pesquisador e os participantes representativos da 
situação ou do problema estão envolvidos de modo cooperativo ou participativo" 
(Thiollent, 1986: p.14). Esta escolha se deu tendo em vista que buscamos conhecer 
em profundidade uma determinada realidade de aprendizagem, ligada à arte e ao 
lúdico, cujas nuances e sutilezas só podem ser apreendidas e analisadas muito de 
perto, num processo de interação com os participantes da pesquisa, observando-os 
de forma participante, vivenciando com eles suas descobertas, seu aprendizado e 
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as soluções encontradas ao lidar com as propostas de jogos dramáticos e de 
improvisação, colocadas como problemas para o grupo.  

Nosso trabalho foi realizado a partir do oferecimento de encontros para discussões 
teóricas e oficinas de jogos dramáticos. Houve a análise do conteúdo destes 
encontros, que foram realizados com dois grupos de professores atuantes na 
Educação infantil da rede pública e privada de ensino da cidade de Marília e alunos 
do Curso de Pedagogia da UNESP interessados no trabalho com Educação Infantil, 
nos anos de 2005 e 2006 (grupos A e B). Também realizamos no ano de 2006 
oficinas junto a uma turma do Curso de Pedagogia da FFC-UNESP, que cursou a 
disciplina de Jogos e Atividades Lúdicas na Habilitação de Educação Infantil (grupo 
C). O grupo A contou com 25 participantes, do sexo feminino; o grupo B contou 
com 19 participantes, sendo um do sexo masculino e o restante do feminino; o 
grupo C teve 36 participantes, um homem e trinta e cinco mulheres. Realizamos 
oito encontros com cada uma das três turmas, totalizando 24 encontros. Cada 
encontro teve a duração de quatro horas. O trabalho foi assim dividido: quatro 
encontros foram utilizados para discussões teóricas e quatro para a realização de 
oficinas de jogos dramáticos e teatrais.  

Nos primeiros quatro encontros, dedicados a discussões teóricas, estabelecemos 
um diálogo com os grupos a partir de autores como Peter Slade (1978), Richard 
Courtney (1980), Viola Spolin (1992), Rudolf Laban (1978), entre outros. Também 
procuramos, por meio de questões propostas aos grupos, saber a respeito das 
experiências anteriores dos participantes relacionadas à arte teatral nas escolas 
(tanto no período em que foram alunos quanto no período de docência, para os já 
atuantes na educação infantil). Nos quatro últimos encontros desenvolvemos um 
trabalho prático, com a realização das oficinas de jogos dramáticos e de 
movimento. Em relação às oficinas, iniciávamos os trabalhos explicitando as 
propostas a serem realizadas e dialogando com os grupos sobre o trabalho 
realizado na semana anterior.  

As oficinas foram elaboradas a partir de seqüências de exercícios e jogos que 
partiram de propostas simples para, gradativamente, ganharem maior 
complexidade. Trabalhamos com exercícios de alongamento, exercícios 
respiratórios, com propostas de movimentação do corpo, com jogos sensoriais, a 
fim de que os participantes aguçassem os sentidos do tato, visão e audição, jogos 
dramáticos envolvendo os grupos como um todo e, por fim, com jogos teatrais, 
dividindo os grupos maiores em subgrupos para a elaboração de histórias e 
situações improvisadas.   

Nosso trabalho pautou-se principalmente em procedimentos preconizados por 
 Slade (1978) e Spolin (1992). Todas as propostas envolveram o elemento 
improvisacional, o movimento e a solução de problemas, que deveriam ser 
resolvidos coletivamente. Também trabalhamos com o que Spolin (1992) chama de 
POC, ou Ponto de Concentração. Este consiste no foco, no cerne do problema 
proposto. Ele garante a objetividade na realização da proposta. A apresentação do 
problema também deve ser clara e objetiva. Outro ponto fundamental do trabalho 
da autora e utilizado nesta pesquisa foi o processo de avaliação das oficinas. A 
avaliação, na proposta de Spolin (1992) deve se realizar depois que cada time 
terminou de trabalhar com um problema de atuação. Realizamos com os grupos 
avaliações relacionadas às oficinas ao final de cada encontro e também algumas 
vezes em que julgamos necessário ao final de determinadas propostas de jogos 
dramáticos e teatrais.  

Os participantes também produziram textos relacionados às oficinas ministradas 
que chamamos de "protocolos", seguindo a indicação teórica de Ricardo Japiassu 



(2001). Os protocolos continham duas partes: uma descritiva, na qual as atividade 
eram apresentadas e comentadas e outra, mais subjetiva, na qual cada participante 
poderia expressar  sentimentos e emoções advindos do trabalho realizado de forma 
livre, criando textos, poemas, desenhos, colagens, etc. Desta forma, diferentes 
linguagens artísticas foram utilizadas nos momentos de avaliação das atividades 
desenvolvidas nas oficinas. 

A seguir apresentaremos resultados do trabalho desenvolvido ao longo das oficinas 
de jogos dramáticos por meio de nossas observações, registros em diários de 
pesquisa e dos protocolos de atividades elaborados pelos professores e professoras 
participantes desta pesquisa. 

A partir da análise do trabalho desenvolvido pelos grupos nos encontros, oficinas e 
elaboração dos protocolos de atividades constatamos que não houve diferenças 
significativas entre os grupos em relação à receptividade das propostas. Todos 
jogaram dramaticamente e também contribuíram para a elaboração de novas 
propostas de jogos. Observamos que entre os professores há o desejo de mudança, 
inovação e busca por um trabalho voltado para as linguagens teatrais, mas há 
também um desconhecimento muito grande em relação ao trabalho com o jogo 
dramático e teatral nas escolas, em como podemos utilizar esta linguagem artística 
no cotidiano educacional de maneira lúdica e educativa.    

•3-      Resultados 

Houve, no entanto, por parte dos grupos, uma boa compreensão de todas as 
propostas de atividades e a percepção de que por meio do jogo dramático, que 
privilegia a linguagem teatral de forma não cristalizada, as crianças podem revelar 
muito de si e de seu mundo, soltar a imaginação e a fantasia e criarem situações e 
diálogos inusitados e instigantes. Perceberam que para desenvolverem um trabalho 
baseado no jogo dramático com crianças pequenas, as experiências vividas em 
momentos de oficinas tornam-se muito importantes.  

Todos jogaram, buscaram solucionar problemas, teceram observações sobre o 
trabalho nos momentos de avaliação oral e elaboraram com muito empenho os 
protocolos das atividades, que constituíram-se em registros das oficinas e jogos. 
Apesar da grande receptividade dos grupos em relação a todas as propostas de 
jogos e atividades, pudemos constatar que algumas propostas agradaram de forma 
mais contundente a um determinado grupo. O grupo C, por exemplo, composto por 
alunos matriculados na Habilitação em Educação Infantil, apreciou particularmente 
todas as propostas de jogos voltadas para a musicalidade. Elucidaremos aqui 
algumas delas: "descobrindo os sons", "criar sons com o corpo", "criar sons 
com a boca", "ouvindo os sons do silêncio", "criação de sons" e "ocupação 
do espaço cênico com emissão de sons". A primeira proposta, intitulada 
"descobrindo sons" consistiu em levar os participantes a produzirem sons com 
qualquer objeto encontrado na sala de aula. Inicialmente tímidos, passaram depois 
a produzir sons batendo na lousa e na parede com o apagador, utilizando o giz para 
fazer um forte ruído na lousa, abrindo e fechando as cortinas, passando o lápis ou a 
caneta na espiral do caderno, batendo latas de lixo, abrindo e fechando portas, 
sapateando no chão e nas cadeiras, arrastando cadeiras, alternando batidas nos 
vidros das janelas com batidas na parede, ligando os ventiladores, acendendo e 
apagando as luzes. Todos os objetos da sala se transformaram em possíveis 
instrumentos para a emissão de sons. Alguns toques acabavam dando ritmo aos 
sons produzidos e a naturalidade do sentido de musicalidade ficou evidente para os 
participantes.  



A próxima etapa do trabalho foi a de criar sons com o corpo, sem utilizar as 
possibilidades de emissão de sons com a boca. Esta proposta objetivou levar à 
percepção de que nosso corpo pode ser um importante instrumento para a 
produção de sons, independentemente dos sons produzidos pela boca. No momento 
de criar sons com a boca a maioria dos participantes já estava aquecida e animada 
para as próximas atividades. Surgiram gritos, sussurros, uivos, sons graves, 
agudos, altos, baixos, estalares de línguas, assovios, cantilenas, sons de 
determinadas sílabas ou consoantes e vogais, zumbidos, chiados, etc. Como forma 
de estimular a audição e de levar os grupos a um descanso mínimo de tantos sons, 
fizemos o exercício de ficar em silêncio absoluto por um ou dois minutos para ouvir 
todos os ruídos do ambiente. Depois desse período as pessoas deveriam dizer que 
sons foram ouvidos. Entre os sons relatados estavam: barulho de carros, o ronco 
de uma moto, vento, canto de uma coruja, barulho de corpos se mexendo, ronco 
do estômago, estalar de dedos, suspiro, respiração ofegante, tosse, pessoas 
conversando ao longe, risos, etc. 

Na proposta seguinte, cada participante deveria criar um som a fim de que os 
outros descobrissem o que ele significava. Muitos sons e ruídos foram feitos, como 
barulhos de máquinas e vozes de animais. Mas também houve alguma dificuldade 
em imaginar o barulho de um determinado objeto ou animal e a tentativa de emitir 
um  som parecido com o emissor escolhido.  

Na última proposta pedimos a todos que caminhassem pela sala e ocupassem o 
espaço cênico emitindo algum tipo de som com a boca. Como os grupos já tinham 
desenvolvido as propostas anteriores em relação à produção de sons, não houve 
dificuldade em emitirem sons ao longo da caminhada. Sons incrivelmente 
interessantes surgiram na sala de aula. Os três grupos participaram muito bem 
durante o exercício, mas destacamos a performance do grupo C. Surgiram sons 
lindíssimos a partir desta proposta com este grupo. Sons que insinuavam sinos, 
floresta, fábrica, cidade. Pássaros, grilos, sapos, vento, cachoeira, chuva caindo. Os 
participantes emitiram sons graves, agudos, altos, baixos, estridentes e suaves. O 
grupo encontrou com facilidade um ritmo próprio e mudou várias vezes de emissão 
de sons seguindo sempre uma temática, coisa que não ocorreu com os outros 
grupos, que emitiram sons distintos, muito diferentes uns dos outros e não 
encontraram a harmonização e ritmização dos sons. No entanto, destacamos que 
todos os grupos concentraram-se no foco, no objetivo da proposta, que era a de 
produzir sons variados.  

A partir das propostas de jogos apresentadas durante as oficinas, entre elas estas 
que aqui destacamos sobre musicalidade, os participantes elaboraram seus 
protocolos para que pudéssemos avaliar o trabalho de forma artística e lúdica. Os 
protocolos diferenciaram-se de relatórios, pois reiteramos aos grupos que os 
protocolos poderiam se constituir em registros mais livres, nos quais os 
participantes poderiam relacionar as ações ocorridas nas oficinas com outras 
formas de linguagens artísticas, tais como desenhos, colagens, pinturas, poemas. 
Nos protocolos de atividades, os participantes relataram suas alegrias, temores, 
angústias e prazeres em desenvolver as propostas. Houve também relatos de 
propostas desenvolvidas por alguns professores com crianças em suas escolas de 
educação infantil.  

Os protocolos, registros individuais, constituíram-se em documentos muito 
elucidativos a respeito do trabalho realizado. Nos momentos de círculo de 
avaliação, muitos eram lidos e apresentados ao grupo e revelavam a sensibilidade e 
criatividade de quem os elaborou. Alguns protocolos chamaram a atenção dos 
grupos pelo próprio formato: surgiram caixas com mini - pergaminhos, mensagens 
enroladas em uma garrafa, desenhos em papéis de grandes dimensões: todas estas 
obras voltadas para a reflexão em torno das vivências de jogos em momentos de 



oficinas.  Desta maneira, pudemos observar com clareza as impressões e sensações 
dos participantes a respeito do trabalho realizado por meio de seus registros 
protocolares. 

Concluímos que os objetivos deste trabalho foram plenamente alcançados, à 
medida que todos os participantes da pesquisa conheceram autores, discutiram 
suas propostas e vivenciaram os jogos ao longo das oficinas teatrais. Salientamos 
que para Spolin (1992), todo jogo digno de ser jogado propõe um problema a ser 
resolvido. A partir desta premissa, os participantes buscaram respostas e caminhos 
para a resolução de  problemas. Perceberam que, para que um trabalho deste tipo 
possa ser desenvolvido nas escolas de educação infantil não há espaço para 
espontaneísmos. É preciso ter contato com teorias e metodologias ligadas ao tema 
dos jogos dramáticos e teatrais.  

Conclusão 

Também constataram a importância de vivenciar as propostas, perceber as 
dificuldades ao tentar resolver problemas, conhecer e respeitar as posições do 
outro e sentir os prazeres que um trabalho como este proporciona. Neste sentido, 
esperamos que todos os que de nossa pesquisa participaram tenham disposição e 
vontade para traçar seus caminhos em relação ao trabalho com jogos dramáticos 
nas escolas de educação infantil, valorizando a linguagem teatral por meio da 
ludicidade. 

BRASIL. 
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