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RESUMO 

 

Estudo teórico-prático acerca do jogo e de seu caráter intersubjetivo. Ao tomar como 
base importantes conceitos acerca da infância e do imaginário, presentes nas obras de 
Sigmund Freud (1908), Michel Foucault (1966), Georges Didi-Huberman (1992), Italo 
Calvino (1988) Augusto Boal (1996), Jean-Pierre Ryngaert (1981), Richard Courtney 
(1980), Johan Huizinga (1938), Peter Slade (1978), Ingrid Koudela (2001), amplia-se a 
concepção do brincar e dos jogos teatrais. É possível afirmar que o jogo é essencial no 
percurso de construções entre identidade e alteridade. Apresentam-se duas formas de 
jogo que se complementam no que tange ao tema subjetividade e ao conhecimento da 
realidade. A primeira é a Psicomotricidade Relacional, fundamentada nos estudos de 
Suzana Veloso Cabral (2001), que propõe uma metodologia de jogos livres de interação 
entre crianças com objetos pouco estruturados, em espaços e tempos organizados. A 
segunda inspira-se no Arco-Íris do Desejo, em que Boal (1996) elabora uma série de 
jogos que tratam do “ver-se em situação”, contribuindo com a exposição das relações 
entre jogo e subjetividade. Sendo assim, são abertos os espaços para o estudo acerca 
dessas práticas na infância, uma vez que o jogo infantil é parâmetro para o 
entendimento de diversas situações vivenciadas na realidade. O jogo é também visto 
pelas suas possibilidades educacionais e terapêuticas, expressos no espaço estético em 
que acontece.  

 

Palavras-chaves: Brincar. Jogo Infantil. Imagem. Imaginação. Práticas Psicomotras. 
Jogos Teatrais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

This is a theoretical-practical study about the dramatic play and its intersubjective 
characteristic. Starting at important concepts of childhood, playing and imagining, 
which can be found in the works of Sigmund Freud (1908), Michel Foucault (1966), 
Georges Didi-Huberman (1992), Italo Calvino (1988) Augusto Boal (1996), Jean-Pierre 
Ryngaert (1981), Richard Courtney (1980), Johan Huizinga (1938), Peter Slade (1978), 
Ingrid Koudela (2001), it is possible to widen the conception of playing and theatrical 
games. It is possible to state that the game is essential in the path between identity and 
otherness, self awareness and reality placement. Demonstrating these situations, two 
forms of dramatic plays are presented. They fulfill each other in the matter of 
subjectivity. The first one is the "Psicomotricidade Relacional", supported by the studies 
of Suzana Veloso Cabral (2001). In which is presented a methodology of games freed 
from interaction between subjects with non structured objects, in organized spaces and 
periods of time. The second one is inspired in the "Arco-Íris do Desejo", Boal (1996), in 
which was created a series of games that stimulated the "put yourself in the situation", 
contributing in the presentation of the relationships between playing and subjectivity. 
Thus, spaces will be opened for the study of childhood, once the child theatrical game is 
parameter for the understanding of several situations observed in the reality. The play is 
also taken for its educational and therapeutic possibilities, expressed in the aesthetic 
space in which it happens. 

  

 

Key Words: Playing. Child play. Image. Imagination. Psychic Motion Practices. 
Theatrical Games. 
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INTRODUÇÃO 

 

 “– Aí teve jogo!” Esta frase simples reverbera de forma tão especial por 

trazer à minha memória corporal e sensível as tantas vezes que joguei e me transformei. 

Quando a ouvi de um professor na universidade, no curso de Artes Cênicas, logo após 

apresentar uma cena, perdi-me na sua dimensão pouco esclarecedora, mas, ao me 

perguntar qual jogo seria esse, abriram-se caminhos para uma viagem pelo imaginário. 

A primeira e mais óbvia lembrança foram os jogos teatrais que fizeram parte 

da minha formação básica em teatro, ainda adolescente. As improvisações com regras, 

objetivos, focos, pontos de concentração e, principalmente, o prazer envolvido em estar 

nesse estado – que parece ser de suspensão da realidade – que acontece no tempo e no 

espaço compartilhado entre pessoas, na realidade. Espaço vazio de “coisas”, porém, 

repleto de tudo o que a imaginação traz, recheado daquilo que podemos imaginar. 

Talvez, naquela época, ainda não havia comparado esse prazer envolvido com as 

minhas brincadeiras de criança, nas quais criava odisseias. Personagens de sagas 

fantásticas entre guerras, lutas, desafios, confrontos com monstros poderosos, encontros 

com Deus, voos diversos, até que o tardar da brincadeira exigia o final que, muitas 

vezes, não era um encerramento de fato, mas uma preparação para o outro dia em que o 

jogo recomeçava. 

Essa relação imaginária com a realidade somente veio a ocorrer novamente 

na universidade, mediante salas de aula com crianças de seis a dez anos, ao perceber 

que, entre meus jogos de formação teatral e os jogos fantásticos e brincadeiras deles 

(também aqueles meus de infância), havia muito em comum. Eram experiências que se 

transformam. Reconfiguram as realidades, abrindo brechas para a autenticidade e para a 

expressividade livre. Colocando-nos, também, à prova de nossos próprios limites e de 

nossa visão do mundo. “– O que posso fazer?”, “ – O que eu quero fazer?” 

Essa dilatação da vontade, da autenticidade e da alteridade, vividas 

ludicamente no jogo, leva-me mais uma vez àquela primeira frase “– Aí teve jogo!”. 

Mas agora ela não me soa mais vaga, pelo contrário: é infinita em possibilidades, já que 

me fez perceber a possibilidade de ser autêntico, de estar presente ao permitir uma 

fissura na realidade para que, no jogo, estejam outras pessoas, também com suas 

criações e percepções, compondo um novo, único e potente universo. 

Foi partindo dessas vivências pessoais que busquei investigar o jogo. 

Inicialmente, surge a tentativa de entendê-lo, saber se há algo em comum entre tantos 
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“jogos”. Ou seja, podemos dizer que há um jogo fundamental que é a base para o que se 

desdobra em rituais, brincadeiras infantis cotidianas, jogos teatrais, jogos de cena? O 

primeiro elo que proponho, entre todas essas manifestações, é a imaginação. Assim, ela 

se torna o foco de investigação desta pesquisa, como propulsora do jogo. Além disso, de 

ser elo entre as manifestações que envolvem os jogos, a imaginação é, também, um 

caminho de via dupla entre a realidade e o simbólico que se transforma no jogo. 

Sendo assim, o Capítulo I tem a imaginação como conceito-chave para 

balizar o jogo, um ponto central deste estudo. A pesquisa se fundamenta nesse conceito, 

lançado quase de forma poética pelas considerações de Italo Calvino (1990). A 

imaginação é própria do ser, e esse caráter subjetivo permite que cada sujeito se 

descubra e se lance para os entendimentos das realidades. É esse caminho tomado aqui 

para compreender a imaginação como potência subjetiva, que coloca o sujeito em 

contato consigo mesmo, trazemos algumas bases da psicanálise freudiana que elucidam 

a pesquisa. 

Em uma breve incursão psicanalítica pela comparação entre a brincadeira 

infantil, o fantasiar e a criação do poeta, por meio do clássico texto freudiano de 1908, 

importantes conceitos e entendimentos do jogo são expressos. Nessa comparação, é 

inevitável pensar também na criação teatral, ou do ator em cena. Aquelas experiências 

com o jogar, as possíveis relações entre minhas próprias brincadeiras infantis, entre os 

jogos que propus aos alunos e a formação de ator começam a se ligar por esse 

pensamento.  

O jogo é uma potente forma de compreender as relações entre “mim e o 

outro”, de ordenar as múltiplas visões da realidade e as relações dadas pela 

epistemologia dos saberes. Recorre-se, então, ao pensamento de Foucault (1966), em As 

palavras e as coisas, no que tange às similitudes, aos simulacros, às representações e à 

sua independência do real.  

A imaginação, capaz de gerar simulacros e representações, não se torna 

inferior à realidade, pelo contrário, nesse processo, aponta-se para a relação de equidade 

entre simulacro e real, trazendo a possibilidade que o sujeito tem de se colocar de forma 

diferenciada, encontrando maneiras de analisar criticamente e compreender a própria 

realidade. Enfim, o jogo é apresentado por essa capacidade de criar similitudes, 

simulacros e representações. 

O entendimento dessa relação entre imagens ganha contornos pelos estudos 

de Didi-Huberman (1992), em O que vemos, o que nos olha. A premissa do autor está 
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na imagem que o sujeito olha e por ela é olhado. Nessa relação entre o ser e objeto 

observado, entre sujeito e real, há uma dupla distância. Segundo ele, as impressões que 

temos da realidade ou daquilo que olhamos são subjetivas e permitem imputar aquilo 

que falta, o que é objeto de desejo.  

Realidade e jogo (simulacro), postos lado a lado em comparação, 

possibilitam ao sujeito a compreensão de si mesmo. E ali podem se dar transformações, 

ou tomadas de consciência, conforme propõe Boal (1996), especialmente em seu O 

Arco-Íris do Desejo, entre outros pensadores. 

O segundo capítulo traz como tema a infância. Assim, busco traçar, a 

princípio, um olhar sobre a infância, tendo como ponto de referência os estudos do 

português Manoel Jacinto Sarmento (2003). Seus trabalhos mostram como se deu o 

olhar sobre a criança ao longo das transformações sociais, históricas e culturais pelas 

quais passou a humanidade, culminando na necessidade de se pensá-la como 

participante ativa e transformadora da sociedade. Sendo um ser atuante nas diversas 

relações que tece, a criança acaba sendo, também, uma chave de leitura para a 

compreensão da sociedade.  

Nesse conjunto de teorias, percebe-se que a ação social exercida pela 

criança nos seus variados contextos tem como base propulsora a imaginação, uma vez 

que é ela o pilar para a compreensão da realidade. As interações da criança nas suas 

relações são efetivadas no jogo, por isso, nota-se o quão natural é o jogo infantil, uma 

vez que ele prescinde das relações e dos gestus sociais. 

Da mesma forma como se procurou compreender a infância, ao longo de 

parte da evolução social, há uma análise do desenvolvimento do pensamento de jogo 

infantil pelas diferentes épocas. Um marco teórico para tal reflexão está na defesa de 

Walter Benjamin (1972) para um teatro infantil denominado “Programa de Teatro 

Infantil Proletário”. Nele, Benjamin descreve a improvisação como base educacional 

libertadora e de valorização da identidade subjetiva, o que leva a criança à compreensão 

crescente de seu papel social, bem como a valorização de sua opinião e sua alteridade. 

O terceiro capítulo começa se debruçando sobre o fenômeno do jogo ao 

apresentar as teorias de Johan Huizinga (1938) e Roger Callois (1958), buscando o 

entendimento de como o jogo toma parte no desenvolvimento, sendo base das relações 

sociais e da própria cultura. Ao observar que o jogo acontece de diferentes formas e 

situações, é possível perceber que o cotidiano está repleto de momentos lúdicos de jogo. 

Ele está inserido naquilo que move a ação humana em seus desejos. 
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São por essas abordagens que a teoria do jogo é percebida: por 

questionamentos filosóficos, históricos e sociológicos, necessários aos estudos da arte e 

da educação contemporânea. Se há jogo em tantas relações sociais, se ele está presente 

na formação cultural e na transformação da cultura, pode-se pensar em uma imagem 

espiral na qual o jogo sempre desenha um caminho de renovação e de impulsão do 

sujeito e da sociedade. Ele integra as formas híbridas da arte e a cena contemporânea, 

em que mais se aproximam ilusão e realidade, visando à transformação do olhar do 

artista e do público. 

Refletindo essas teorias e suas conexões, chega-se ao conceito de jogo 

simbólico, identificado como base de toda essa evolução, e, ainda, retoma-se o viés 

psicanalítico que perpassa esta pesquisa. Nesse sentido, nos apontamentos 

desenvolvidos por Ingrid Koudela (2001), surgem alguns pilares de estruturação do 

pensamento acerca do jogo, que, além de princípios freudianos, introduz outras bases, 

com a Psicologia Genética, especialmente, o pensamento de Jean Piaget (1896-1980). O 

destaque dado ao jogo simbólico resgata as premissas lançadas no primeiro capítulo em 

torno da imagem e da imaginação, como peças fundamentais do desenvolvimento 

cognitivo e afetivo, já pensando a importância da infância para essa reflexão, assim 

como levantado no segundo capítulo. O encontro dessas teorias leva ao próximo 

conceito. 

O jogo “dramático infantil” é apresentado em uma discussão que o define 

em duas correntes diferentes. A primeira, de influência norte-americana, originada do 

dramatic play, tendo por base os trabalhos de Peter Slade (1978). A segunda provém de 

estudos franceses, tal como do pesquisador Jean Pierre Ryngart (1981), que pesquisam 

o jeu dramatique. Aproximando-as, é possível encontrar diretrizes para uma experiência 

prática, que aproveite a naturalidade ou a espontaneidade do dramatic play, com as 

bases teatrais da experiência artística renovada e subjetivada do jeu dramatique. 

Após esse caminho teórico, com base na imaginação e na imagem, a 

pesquisa volta-se para a análise de duas práticas específicas de jogo. A primeira é a 

Psicomotricidade Relacional, proposta por Suzana Veloso Cabral (2001) conforme 

trabalhos de Andre Lapierre (1915-2001), Le Bouch (1924-2001), entre outros. A 

princípio busca-se apresentar essa prática, descrevendo suas possibilidades e 

conceituando certas características que potencializam sua execução. Amparada pelos 

estudos psicanalíticos e piagetianos, tem-se a retomada do campo do desejo, analisado 

em situações vivenciadas com crianças no contexto da Educação Infantil. 
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No entendimento da psicomotricidade relacional, o jogo simbólico é 

resgatado, bem como as experiências sensoriais propulsoras de sentimentos, afetos e 

interação. Torna-se claro que essas práticas colocam o jogador em um estado de 

autopercepção: o próprio participante define o jogo, experimenta resoluções do desejo, 

desafia-se, reconstrói-se, modifica suas ações. Em suma, na liberdade experienciada, o 

jogador se vê em ação. 

Esse é o mote para trazer à análise outra forma de jogar, embasada no Arco-

Íris do Desejo, de Augusto Boal (1996), e nos jogos dramáticos de Jean Pierre Ryngaert 

(2009). Os dois processos são colocados lado a lado por suas semelhanças e 

complementariedades. No jogo dramático visto pelos olhares de Boal e também de 

Ryngaert, ressalta-se o “ver-se em ação”. É uma base para posturas autocríticas e, 

consequentemente, a possibilidade de um olhar transformador sobre si, o que pode 

resultar na tomada de consciência e na elaboração de conhecimento. 

Alguns pressupostos da psicanálise são fundamentais para a compreensão 

das transformações possíveis no ato de jogar, tal qual indicam Boal (1996) e Ryngaert 

(2009). Os conceitos psicanalíticos expressos na psicomotricidade relacional também 

reverberam na teoria de jogo aqui analisada, visto que, pela elaboração de conflitos, 

originam-se proposições conjuntas ou individuais em espaços estéticos, em situações de 

jogo. Na psicomotricidade, essa elaboração acontece no jogo simbólico ou fantasmático, 

enquanto no Arco-Íris do Desejo (BOAL, 1996), a elaboração se dá no jogo teatral.  

Interessa buscar os pontos de encontro entre essas duas formas de jogo e, 

principalmente, como a prática psicomotora pode impulsionar o sujeito ao jogo teatral. 

De certa forma, apresentar essas duas perspectivas de jogo que, em comum, trazem a 

possibilidade de serem terapêuticas leva para terceira parte desta pesquisa: a vivência 

desses jogos, utilizando a psicomotricidade e culminado em alguns exercícios 

inspirados no Arco Íris do Desejo (BOAL, 1996). 

E o que segue são registros e reflexões resultantes de uma experiência 

realizada com 22 crianças com idade entre cinco e seis anos, em situação de jogo 

psicomotor, em uma escola municipal na cidade de Ouro Preto (MG).  É possível 

afirmar que a prática psicomotora traz diversos benefícios para a educação e soma-se às 

práticas do ensino do teatro com facilidade. Ou seja, pode ser um fator de impulsão na 

relação professor/aluno e nas relações aluno/comunidade.  

Ao analisar as ações e as reações subjetivas que possibilitem identificar, 

nessas crianças, o entrelugar do jogo, percebe-se o desenvolvimento da alteridade das 
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decisões subjetivas. Um olhar atento mostra que, nas pequenas reações, cria-se um 

campo de leitura que nos leva a confirmar o diálogo teórico-prático desta pesquisa. 

Nesta prática, a potência da imagem e da imaginação é recuperada como fator 

primordial de impulsão do jogo. Nela, também percebemos como as crianças lidam com 

a falta ou com o desejo, bem como o reflexo social para resoluções de suas questões 

particulares.  

O olhar psicanalítico sobre jogos propostos lembra conceitos e insere novos, 

visto serem necessários para comentários sobre determinadas ações. Porém, com a 

prática, esses conceitos clareiam, ganham contornos mais compreensíveis justamente 

por se revelarem em situações do nosso cotidiano, mas precisaram do jogo para atingir a 

atenção.  

Foram registrados cinco encontros com a turma citada, sendo que, a cada 

dia, houve a exploração de um objeto pela via do jogo psicomotor: bolas, tecidos, 

jornais, caixas e uma vivência com todos os objetos anteriores. Os encontros mostraram, 

mais do que a confirmação ou identificação de conceitos teóricos, os desafios práticos 

da pesquisa em arte e a necessidade do diálogo com as concepções sobre infância. 

Nesse planejamento, ainda houve a busca por incorporar jogos do Arco-Íris 

do Desejo (BOAL, 1996), principalmente aqueles relacionados à imagem. Foi possível 

observar como as crianças traziam as imagens e quais delas foram fortemente 

influenciadas por suas vivências cotidianas. 

As práticas psicomotoras foram a base para criar um caminho propício ao 

jogo com imagens. Os afetos, as lembranças, os desejos, os sentimentos experienciados 

durante a psicomotricidade reverberavam nesses rápidos jogos com imagens inspirados 

no Arco-Íris do Desejo (BOAL, 1996).  

As relações entre jogos e abordagens terapêuticas ficam mais claras no 

decorrer do estudo apresentado, ao se entender a própria experiência como uma 

vivência transformadora. 

A metáfora da espiral é retomada ao elucidar a infância reeditada – suas 

reverberações no corpo e nos afetos em jogo – e indica a transformação dos alunos, ao 

se perceberem no presente, por meio de experiências que surgem das lembranças ou de 

imagens transformadas inconscientemente. Assim, no jogo, as ligações entre presente, 

passado e futuro, (em uma clara referência a Freud) aparecem de forma sublime. 
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I IMAGINAÇÃO, IMAGINÁRIO, IMAGEM  

 

I.1 Ser e imaginação 

 

A princípio, são estabelecidas articulações entre os conceitos de fantasia, 

imaginação, imaginário e conhecimento, uma vez que os processos de criação em arte, 

seja na literatura ou no teatro, abrangem a dimensão do inconsciente, bem como 

perpassam o brincar infantil. Assim, ao realizar estudos que vão da literatura ao teatro, 

com base em alguns expoentes da filosofia e da psicanálise, busca-se compreender a 

imaginação, seja da criança ou do ator.  

Falar de imaginação é adentrar uma verdade subjetiva, guardada na 

memória corporal, em vivências que se transformam pela criatividade, pela necessidade 

e pela própria realidade. Ao ser modificada pelo desejo, a realidade é manifestada na 

brincadeira, ou no jogo infantil, abrindo-se um novo olhar sobre o real, no entendimento 

daquilo que ocorre ao redor.  

Italo Calvino (1988), ao tratar da “visibilidade”, uma de suas propostas para 

o atual milênio1, a respeito da literatura, mostra o quão importante se torna a imaginação 

e a transposição da realidade para o imaginário no trabalho artístico. Sua conferência 

dedicada à literatura pode, facilmente, ser compreendida à luz de outras linguagens 

artísticas, em especial o teatro, por sua capacidade de criar imagens e de transcender a 

realidade. 

Ao escrever sobre a “visibilidade”, Calvino convida o leitor a se reconhecer 

como ser criativo, inventivo e capaz de, por sua imaginação, fruir uma obra de arte. Tão 

importante para o artista criador, a “visibilidade” também toca o espectador, o leitor ou 

qualquer pessoa que busque, no trabalho artístico, uma fonte, ou ponte, para se 

transportar da realidade cotidiana ao seu universo fantástico.  Com essa compreensão, 

pode-se dizer que a arte está no espaço entre criações, entre imaginações ou na relação 

entre artista e espectador, ambos criadores. 

No enunciado de Calvino, essas relações aparecem exemplificadas na 

literatura, sendo a primeira levantada pela escrita de Dante, que, ao apresentar sua visão 

do “Purgatório”2, desencadeia uma profusão de imagens que se desenham na 

                                                             
1 CALVINO, Italo. Seis propostas para o próximo milênio. São Paulo: Cia das Letras, 1990. 
2 Calvino se refere à obra A Divina Comédia, poema épico divido em três partes (Inferno, Purgatório e 
Paraíso), escrito por Dante Alighieri no século XIV (CALVINO, 1990, p. 97). 
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imaginação de seu leitor, fazendo-o compreender que aquele lugar se compõe de 

diferentes paisagens, dúbias, complementares e díspares. As “imagens que chovem do 

céu” (CALVINO, 1990, p. 97) despertam a imaginação do poeta e, também, do leitor, 

lançando a possibilidade de criação imaginária de cada um, guiados pelas palavras.  

Nesse contexto, é possível perceber alguns processos imaginativos, uma vez 

que o autor aponta duas alternativas: aquela que se configura percorrendo o caminho 

“da palavra para a imagem visiva e o outro que surge da imagem visiva para chegar à 

expressão verbal” (CALVINO, 1990, p. 99). O primeiro processo é, justamente, o que 

um bom texto tem a capacidade de despertar, por meio das palavras que convidam o 

leitor a imaginar, e, como em um cinema mental, transportar cada uma das situações, 

ações ou descrições lidas para um plano imagético.  

Grandes poetas e autores fazem esse exercício e levam seus leitores a 

experiências únicas, uma vez que a subjetividade concede, a cada um, uma forma 

diferenciada de leitura. Na literatura dramática, também se percebe esse caminho que 

passa pela palavra que pode ser verbalizada na encenação, ao propiciar o surgimento de 

imagens mentais. É isso que se observa no prólogo de Henrique VIII, em que 

Shakespeare apresenta o contexto no qual os personagens estão imersos e convida o 

espectador a imaginar os nobres de sua história, acompanhados dos seus pares pelos 

corredores da corte, enquanto a tristeza e miséria assolam suas jornadas. O convite feito 

à imaginação do leitor (e do espectador, quando encenada) é essencial para lhe despertar 

os sentimentos que a leitura ou a encenação vai levantar.  

Calvino também aponta, por esse pensamento, que a Igreja Católica, após a 

revolução luterana, apropriou-se muito bem desse processo imaginativo que se 

respaldava na palavra para despertar imagens. Pelos escritos de Inácio de Loyola, 

observa-se como a palavra leva os leitores aos quadros ornamentados, como afrescos de 

Michelangelo, criados ou pintados em sua própria imaginação (CALVINO, 1990, p. 

101-102). Essa apropriação foi de grande importância para a igreja, pois, garantiu a 

transmissão de dogmas, algo catequético, que fortaleceu a instituição. Compreender tal 

alcance se faz necessário para começar a entender a imaginação como substrato 

fundamental para o conhecimento. A igreja usou esse aspecto da imaginação de forma 

peculiar, pois, impôs suas próprias imagens, sem muita abertura à criação de seus fiéis, 

ganhando, assim, um papel importante no desenvolvimento doutrinário. 

Calvino apresenta, ainda, um segundo processo imaginativo que se origina 

do questionamento: “De onde provêm as imagens que ‘chovem’ na fantasia?” 
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(CALVINO, 1990, p. 102). Ao questionar de onde advêm essas imagens, o autor busca 

em estudiosos da imaginação uma resposta e acaba por apresentar dois caminhos para 

entender o fenômeno: a imaginação como comunicação da alma com o mundo, sendo 

um conceito renascentista de origem neoplatônica (CALVINO, 1990, p.103), que 

contrasta com uma segunda ideia que coloca a imaginação como instrumento do saber, 

coexistindo com o conhecimento científico.3 

Diante desses caminhos que a imaginação abre para os sujeitos, Calvino 

chega ao entendimento de uma possível pedagogia da imaginação: 

 
Penso numa possível pedagogia da imaginação que nos habitue a controlar a 
nossa própria visão interior sem sufocá-la e sem, por outro lado, deixá-la cair 
num confuso e passageiro fantasiar, mas permitindo que as imagens se 
cristalizem numa forma bem definida, memorável, auto-suficiente, “icástica”. 
(CALVINO, 1990, p. 108). 

 
A palavra “icástica”, de difícil tradução para o português, refere-se à ideia 

de ícone, estando, portanto, relacionada diretamente à imagem. Essas imagens se 

cristalizam de forma memorável, concluindo que o sujeito pode, em outra situação, ou 

diante de uma necessidade, valer-se de sua potência significativa. O que se revela nessa 

afirmação é a capacidade do ser em controlar e ordenar imagens que serão relevantes ao 

seu entendimento de mundo. Assim, a imagem liga-se ao conhecimento pelo seu caráter 

autossuficiente, que traz em si uma noção significativa, chave de leitura que liga sujeito 

e mundo, ou sujeito e realidade.  

Por isso, torna-se importante compreender as imagens que se apresentam no 

imaginário. Analisando o potencial ordenamento das imagens, que gera conhecimento, 

o autor acaba por se colocar em uma nova via de compreensão acerca de imaginação, 

sem contrastá-la com a razão. Dessa forma, compreende-se que o conhecimento toca 

tanto à esfera cognoscível como à esfera do sensível. 

O jogo, no entendimento de vários artistas, ou de estudiosos da educação e 

da psicologia, também se volta para o fator inventivo e criativo como formas de 

entendimento do real. A transposição do real para o imaginário é, na verdade, uma 

necessidade humana, muito ligada à criança e à aprendizagem, mas facilmente 

compreendida no trabalho criador do artista, em especial do ator, de recriação do 

cotidiano vivenciado pelo sujeito. Se o jogo para a criança é uma exigência evolutiva; 

                                                             
3 Ao discutir a imagem em Calvino, é possível pensar em uma visão neoplatônica do assunto. Por outro 
lado, essa noção de visibilidade parece acompanhar “a reversão do platonismo” no sentido que Deleuze 
confere a esse assunto ao discutir a noção simulacro. Verificar em “Platão e o Simulacro”, presente no 
livro Lógica do Sentido (1974). 
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para o artista, é uma necessidade de expressão; já para o espectador, proporciona uma 

nova compreensão daquilo que o rodeia: a realidade.  É bom lembrar que a arte também 

pode se dar pelo caminho reverso, do imaginário para o real. 

Todo o processo é possível pela capacidade imaginativa do sujeito e pela 

busca de elementos artísticos, composições visíveis, tal como as propostas de Calvino 

(1990), que seguiriam pelas vias da imaginação: 

 
Eis o momento de responder a pergunta que me havia feito a propósito das 
duas correntes propostas por Starobinski: a imaginação como instrumento de 
saber ou como identificação com a alma do mundo. Por qual optaria? A 
julgar pelo que disse, deveria ser um adepto fervoroso da primeira tendência, 
pois o conto e para mim a unificação de uma lógica espontânea das imagens e 
de um desígnio levado a efeito segundo uma intenção racional. Mas ao 
mesmo tempo sempre busquei na imaginação um meio para atingir um 
conhecimento extra-individual, extraobjetivo; portanto seria justo que me 
declarasse mais próximo da segunda posição, a que a identifica com a alma 
do mundo. (CALVINO, 1990, p. 106). 
 

Apesar de se declarar a favor do primeiro processo, Calvino se rende à 

importância dos dois, sendo o primeiro a vocação máxima do escritor (e do artista 

criador), que tem a habilidade de realizar, na arte, projeções de imagens que não param 

de suscitar no seu próprio universo imaginário. Ao mesmo tempo, o autor aponta uma 

questão que acaba sendo comum a todos: a imaginação como geradora de saberes. 

 

I.2 O escritor e a criança: um preâmbulo tangente à pesquisa  
 

À luz do pensamento de Sigmund Freud (1856-1939) em “O poeta e o 

fantasiar” (originalmente publicado em 1908)4 – que em uma conferência relacionou o 

trabalho do escritor criativo, ou do poeta, com a brincadeira infantil –, começamos a 

associar o desejo de brincar da criança com a necessidade de superar o desconhecido 

real. Analisando o poeta em comparação com a criança que brinca, Freud (1969) mostra 

quão profundo deve ser o olhar daquele que observa uma brincadeira ou um jogo 

infantil, indicando ali aspectos fundamentais ao desenvolvimento da imaginação.  

 
Será que deveríamos procurar já na infância os primeiros traços de atividade 
imaginativa? A ocupação favorita e mais intensa da criança é o brinquedo ou 
os jogos. Acaso não poderíamos dizer que ao brincar toda criança se 
comporta como um escritor criativo, pois cria um mundo próprio, ou melhor, 
reajusta os elementos de seu mundo de uma nova forma que lhe agrade? 

                                                             
4 A tradução “O poeta e o fantasiar” (2015) é a mais próxima do original em alemão. Na tradução 
utilizada por Ana Maria Clark Peres (1999), também fonte desta pesquisa, o título usado é “O criador 
literário e o fantasiar”, sendo que o termo “criador literário” refere-se ao poeta. A edição brasileira traz o 
título “Escritores criativos e devaneios”, o que parece se afastar do original conforme este estudo discute. 
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Seria errado supor que a criança não leva esse mundo a sério; ao contrário, 
leva muito a sério a sua brincadeira e dispende na mesma muita emoção. A 
antítese de brincar não é o que é sério, mas o que é real. Apesar de toda a 
emoção com que a criança catexiza seu mundo de brinquedo, ela o distingue 
perfeitamente da realidade, e gosta de ligar seus objetos e situações 
imaginados às coisas visíveis e tangíveis do mundo real. (FREUD, 1969, 
p.149-150). 
 

Eis um pensamento do criador da psicanálise que evidencia as relações entre 

realidade e brincadeira. Ao colocar essas dimensões em questão, exprime a forte ligação 

entre elas, o que possibilita a transformação de uma em outra. A realidade nutre a 

imaginação e a brincadeira, ao passo que o jogo fantástico permite novas experiências 

em situações da realidade. Ao mesmo tempo em que parecem se opor, mesclam-se e 

compõem o desenvolvimento subjetivo.  

A necessidade de jogar é explicada, pelo autor, ao dizer que a fantasia é 

movida pelo desejo. Um desejo que pode ser, às vezes, de correção da realidade. 

Também no adulto é possível observar o desejo de transformação da realidade, mas, 

como aponta Freud (1969), ele acaba sendo reprimido pela sensação de infantilização 

que a pessoa pode ter. Tais obstáculos são menos frequentes nas crianças que jogam e se 

manifestam espontaneamente, criando, recriando e transformando aquilo que as cercam 

pela necessidade e pelo desejo.  

Jean-Pierre Ryngaert, em seu livro Jogar, Representar de 1981, também 

estabelece algumas ligações entre o jogo e a terapia, o que permite trazer seu 

entendimento para o tema. O autor diferencia a criança e o adulto em jogo por esse viés 

de liberdade e repressão – vergonha, medo, negação à atividade lúdica percebido nos 

adultos. No seguinte excerto, percebe-se a influência freudiana no pensamento de 

Ryngaert ao analisar diversão e seriedade e sua relação com o momento de jogo.  

 
O prazer dos adultos reunidos para jogar é anulado pelo risco de 
infantilização ligado a ele, obliterado de antemão pela imagem de 
trabalho, esse sim, sério. Um erro clássico é “forçar o jogo” 
caricaturando (jogando exageradamente) esse simples “estar 
presente”, ao invés de encarar a situação como ela se apresenta. 
(RYNGAERT, 2009, p. 69). 
 

Na atividade imaginativa, há a confluência entre diversos tempos: “presente, 

passado e futuro estão ligados pelo fio do desejo” (FREUD, 1925, p. 79). Isso permite 

dizer que a brincadeira, ou o jogo imaginativo, permeia toda a constituição subjetiva e 

não se restringe à infância. Buscando compreender tal texto, pode-se concluir que a 
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pulsão para a imaginação (criação) acontece no presente e remete o sujeito à lembrança 

vivida na qual o desejo foi experienciado.  

O próprio Freud dedicou alguns anos de estudo acerca da imaginação, 

usando o termo alemão phantasie, traduzido para o francês como fantasme (PERES, 

1999, p. 69). Ao tratar do tema, Freud busca compreender a formação imaginária e a 

atividade imaginativa e suas reverberações nas ações subjetivas. Ana Maria Clark Peres 

(1999), traçando um histórico desse estudo freudiano, explica como seu pensamento 

evolui, ao debruçar-se sobre o termo, relacionando-o à histeria, ao inconsciente e aos 

estágios do desenvolvimento infantil.  

Na revisão de Peres (1999), a primeira concepção freudiana sobre a 

phantasie é a de que ela estava ligada ao que a criança já havia vivido (presenciado, 

ouvido, visto), porém, compreendido algum tempo depois. Sucedendo esse estudo, 

esclarece seu ponto dizendo ser a phantasie determinada por uma combinação 

inconsciente entre coisas vividas e ouvidas.  

Ao relacionar desejo, infância e pulsões (sexuais), Freud cria as bases da 

psicanálise. Na análise de Ana Clark Peres (1999), descobre-se que, até meados do 

século XVI, a visão da sociedade sobre a infância era da criança alheia à sexualidade; 

após esse período até o século XIX, prevalece a máxima da criança marcada pela pureza 

e inocência, passível de ser corrompida pelos homens (PERES, 1999, p. 34). É nesse 

momento que Freud repensa as questões da infância e traz à luz do pensamento a 

proposição de que toda neurose é infantil (PERES, 1999, p. 35). Porém, as pulsões 

sexuais na criança se dão de outro modo, de forma que a criança é “perverso-polimorfa” 

(PERES, 1999, p. 35). Nesse estudo acerca da sexualidade infantil, Freud apresenta 

estágios, conforme a síntese da autora:  

a) Fase Oral – finalidade sexual está na incorporação do objeto, organização 

“canibal”, sucção do seio;  

b) Fase Sádico-anal – erogenização da zona anal, ligada às funções de expulsão-

retenção;  

c) Fase Fálica – primado dos órgãos genitais (falo), descoberta da posse ou falta 

dele;  

d) Período de Latência – intervalo na evolução da sexualidade; 

e) Fase Genital – puberdade, primado da zona genital5. 

                                                             
5 PERES, 1999, p.36-41 
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Seu estudo chega ao ápice quando ele abandona parte de sua crença sobre o 

que acreditava ser a neurose6 e mostra a phantasie, ora como um sonho diurno pré-

consciente, ora uma atividade totalmente engendrada no inconsciente. A contribuição do 

estudo da phantasie ajuda na compreensão de que o pensamento humano (por meio da 

fantasia) consegue criar defesas contra certas lembranças, gerando realidades subjetivas, 

depurando ou sublimando cenas presenciadas (PERES, 1999, p. 71). Diante desse 

trabalho, a autora apresenta as características para a imaginação, ou phantasie: 

 
Em síntese, nos últimos anos do século XIX seriam essas as posições de 
Freud quanto à Phantasie. 
. Apresenta-se como ficção (consciente) no devaneio ou sonho diurno – 
cenas, episódios que o sujeito inventa a si mesmo e a si mesmo conta; 
. Inconsciente, está na contradição com a aparências, como na lembrança 
encobridora; 
. É também o resultado das elaborações em análise, uma espécie de conteúdo 
latente a ser revelado no sintoma. (PERES, 1999, p. 72). 
 

De acordo com Peres (1999), para Freud, a “deformação” da realidade 

externa não deve ser considerada inferior à realidade tida como “verdadeira”. Também 

ela é de fundamental importância para a compreensão do sujeito que se representa 

movido por essas imagens. 

Importante trazer, nessa seara, a concepção de imaginário advinda da 

psicanálise, uma vez que ela vai balizar também o que consideramos as bases de 

propulsão do jogo. Pelo dicionário de psicanálise, de organização de Roland Chemama 

(1993), o conceito de imaginário, elaborado por J. Lacan, deve ser entendido em 

justaposição dos termos: real e simbólico (CHEMAMA, 1995, p. 104). Essa tríade, 

determinada por Lacan como indissociável, apresenta o imaginário e o simbólico como 

“registros” do real e que se formam de maneiras distintas: 

 
Lacan fala do “registro imaginário”, do “registro simbólico” e do real. 
[...] O imaginário deve ser entendido a partir da imagem. Esse é o 
registro do engodo, da identificação. Na relação intersubjetiva, é 
sempre introduzida uma coisa fictícia, que é a projeção imaginária de 
um sobre a tela simples que o outro se transforma. É esse o registro do 
eu, com aquilo que comporta de conhecimento, de alienação, de amor 
e de agressividade, na relação dual. (CHEMAMA, 1995, p. 104). 
  

                                                             
6 Em carta a Wilhelm Fliess, no ano de 1897, Freud escreveu sobre seus estudos acerca da veracidade de 
cenas infantis patogênicas, também entendidas como cenas traumáticas de sedução, como possíveis 
explicações aos sintomas da neurose. Porém, em nova carta, ele abandona essa ideia para observar, em 
seu lugar, a Phantasie como fenômeno inconsciente e consciente de compreensão de seus pacientes 
(PERES, 1999, p. 70, grifo da autora). 
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A diferença entre o imaginário e o simbólico reside na significação, ou seja, 

quando o registro deixa de ser imagem e se torna significante. No dicionário de 

psicanálise de Chemana (1995), é exemplificada pela metáfora do espelho: quando a 

criança se reconhece no corpo, pela visão no espelho, um corpo que é independente do 

corpo da mãe, cria sua imagem no imaginário; quando a mãe o nomeia, ele deixa de ser 

imagem para ser seu nome, passando, então, a ser a elaboração do registro simbólico. O 

mundo, então, pode ser organizado conforme esses simbólico (CHEMAMA, 1995, p. 

104). 

Em resumo, é pela falta ou ausência de algo que o sujeito começa a 

investigar mecanismos de descoberta de si e do mundo. O jogo torna-se o espaço que 

propicia essa investigação. A criança joga para superar os limites que encontra no 

desconhecimento. A superação desse desconhecido é, em outras palavras, geração de 

conhecimento. E, pelo entendimento desses conceitos, surge a importância fundamental 

do imaginário em tal processo. Antes de acontecer a manifestação de uma linguagem 

codificada no jogo simbólico da criança, o imaginário nutre-se nesse jogo com imagens 

acessadas e transformadas no inconsciente. Essas imagens novas, recriadas às vezes 

como defesa, são manifestadas na experiência do jogo.  

Aos poucos, a imaginação se liga ao conhecimento, num processo que se dá 

por meio de jogos. É imprescindível que o sujeito se coloque como centro de sua 

investigação. O jogo torna-se, então, o lugar propício desse olhar sobre si, dessa 

reflexão sobre a própria superação do desconhecido. E a superação é prazerosa, uma vez 

que o jogo é lúdico. 

Uma observação de práticas lúdicas ajuda a melhor compreender esse 

caminho que liga imaginário, imaginação, jogo e conhecimento. A reflexão começa com 

a observação de jogos psicomotores que permitem um espaço de eclosão de jogos 

expressivos, jogos fantasmáticos e jogos simbólicos.7 

 

I.3 As formas imaginárias do conhecimento 

 

Em As Palavras e as Coisas, escrito em 1966, Michel Foucault faz um 

estudo filosófico acerca da sistematização do pensamento humano, tendo por base a 

gênese do pensamento em suas diversas formas de linguagem, a exemplo da taxonomia, 

                                                             
7 Análise teórica e observação prática de jogos psicomotores são temas dos Capítulos IV e V desta 
dissertação.  
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da estruturação das ciências biológicas, das ciências econômicas e das ciências 

humanas. As diversas e possíveis classificações desembocam na necessidade do homem 

de se representar.  

Em seu trabalho, há também apontamentos acerca da imaginação, da origem 

das ciências humanas e da psicanálise, o que contribui para fundamentar a ideia de jogo 

como ação fundamental do sujeito na elaboração de conhecimentos.  

Foucault fala da imaginação como substrato para a representação 

(FOUCAULT, 2007, p. 93). Pode-se compreender, em sua obra, que o homem, ao 

buscar ordenar aquilo que o rodeia, ou seja, compreender sua realidade, vale-se da ação 

imaginativa. 

O autor expõe o conceito de representação analisando Don Quixote (1605), 

de Miguel de Cervantes (1547–1616), ao apresentar as relações entre signo e similitude. 

Em sua análise, Foucault mostra que, no suposto romance de cavalaria, a separação 

entre signo e similitude é responsável pela possibilidade de aquela história transcender 

as palavras e se fazer como meio de explorar, pela imaginação, a trajetória do “herói”. 

Foucault aponta que um signo não tem apenas um significado, fechado em si. Quando 

fala em similitude de um signo, o autor sugere o caminho de elaboração dos simulacros.  

O simulacro que se originou da similitude do real tem independência de sua 

forma originária e, por isso, pode levar a outros significados. Em outras palavras, o 

simulacro se abre a novas interpretações, e essa é potência mostrada por Foucault em 

Don Quixote. No romance, quando se compreende essas semelhanças, ou as similitudes, 

com a mesma potência dos signos, cada leitor representa aquela passagem de acordo 

com suas próprias percepções. Foucault compara, portanto, a genialidade da obra de 

Cervantes à capacidade que os chamados loucos têm de elaborar uma realidade própria. 

Para os alienados, o mundo que criam é tão real que acreditam viver nessa ilusão. O 

romance em questão, por jogar com essas semelhanças, similitudes e representações, 

cria uma nova realidade.   

No jogo, a expressão do sujeito se dá pelo seu olhar sobre a realidade. Em 

suma, há uma leitura desse real que se traduz em simulacros. A expressão apresentada 

no jogo é, na verdade, a exposição das percepções desses simulacros que criamos com 

base no real. O que pretendemos compreender é como, no espaço criado do olhar, em 

meio a similitudes e à criação de simulacros, o sujeito liga-se ao conhecimento. 

Para Foucault, o conhecimento, ou o entendimento das coisas, não mais se 

daria de forma objetiva, mas passa por uma identidade, o que é nomeado de “Mesmo”, 
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ou seja, o próprio sujeito confere um entendimento do mundo de acordo com as suas 

próprias visões das semelhanças e das similitudes das coisas (FOUCAULT, 2007, p. 

68). De outro modo, as leituras subjetivas do mundo ligam o Outro (desconhecido) e o 

Mesmo (identidade, aquilo que conhecemos de nós mesmos) e geram o conhecimento. 

O caminho para essas ligações estaria em recriar a realidade pelo aspecto da alteridade. 

Foucault, então, compara a hegemonia do signo no século XVI e sua 

superação no classicismo. O autor mostra que, no século XVI, o signo era responsável 

pelo acesso do indivíduo ao conhecimento. Porém, pela compreensão da representação, 

essa premissa torna-se equivocada; e, no classicismo, tem-se uma nova compreensão do 

signo: é pelo conhecimento do indivíduo que nasce o signo (e não o contrário: o signo 

traz o saber), justamente pela capacidade de compreender a representação. Esta torna 

possível a comparação e a justaposição das ideias. Pela representação é que ocorre uma 

aproximação entre coisas e signos.  

Faz-se necessário, assim, entender a relação entre pensamento e imaginação 

e como eles se conectam ao jogo e à compreensão do sujeito.  Para encontrar a ordem, o 

sujeito se vale da representação ou da semelhança, pela via da observação. Realidade e 

representação, tidas como semelhantes, permitem ordenar e compreender um contexto 

específico. Nesse limiar, lugar propício ao surgimento da semelhança, está presente 

também a imaginação, fundamental para pulsão de criação das representações. 

 
Nessa posição de limite e de condição (aquilo sem o que e aquém do que não 
se pode conhecer), a semelhança se situa ao lado da imaginação ou, mais 
exatamente, ela só aparece em virtude da imaginação e a imaginação, em 
troca, só se exerce apoiando-se nela. Com efeito, se supõem, na cadeia 
ininterrupta da representação, impressões por mais simples que sejam, e se 
não houvessem entre elas o menor grau de semelhança, não haveria qualquer 
possibilidade para que a segunda lembrasse a primeira, e a fizesse reaparecer 
e autorizasse assim a sua representação no imaginário; as impressões se 
sucederiam na mais total diferença: tão total que não poderiam sequer ser 
percebida, visto que uma representação jamais teria o ensejo de se estabelecer 
num lugar, de ressuscitar outra mais antiga e de se justapor a ela para dar 
lugar a uma comparação; a tênue identidade necessária a toda diferenciação 
sequer seria dada. A mudança perpétua se desenrolaria sem referência na 
perpétua monotonia. Mas, se não houvesse na representação o obscuro poder 
de tornar novamente presente uma impressão passada, nenhuma jamais 
apareceria como semelhança a uma precedente ou dessemelhante dela. Esse 
poder de lembrar implica ao menos a possibilidade de fazer aparecer como 
quase semelhantes (como vizinhas e contemporâneas, como existindo quase 
da mesma forma) duas impressões, das quais uma porém está presente, 
enquanto a outra, desde muito talvez, deixou de existir. Sem imaginação não 
haveria semelhança entre as coisas.  (FOUCAULT, 2007, p. 95).  
 

Essa abordagem suscita, ainda, aquilo apontado em Freud ao atribuir à 

imaginação uma dupla função: a de motivadora da criação e também a de elo entre 
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passado, presente e futuro. Uma lembrança pode não ser a realidade factual, no entanto, 

pela ação imaginativa, ela adquire o status de semelhante e passa a ser uma 

representação. Nesse fenômeno, instaura-se o desenvolvimento, a criação, a descoberta 

e a ordenação. Com um olhar atento ao estudo de Foucault, entende-se que as ciências 

humanas se configuram por meio dos jogos de representação do sujeito (FOUCAULT, 

2007, p. 475).  Neste sentido, é imprescindível lembrar o clássico estudo do autor acerca 

da obra de Velasquez, Las meninas; e ainda, na sequência, é investigada a representação 

em Don Quixote, de Cervantes. 

Nesse ponto fundamental, entende-se a imaginação como elo entre tempos, 

como propulsora da criação, fortemente associada aos estudos da semelhança e da 

dessemelhança, no campo das representações. A imaginação, assim, não busca a 

ordenação clara e objetiva, ao contrário, suscitar as semelhanças entre as coisas da 

natureza e da realidade, fornecendo imagens para uma recriação. É o que mostra 

Foucault no seguinte excerto: 

 
De fato, esses dois conceitos funcionam para assegurar a interdependência, o 
liame recíproco da imaginação e da semelhança. Decerto que a imaginação 
não é, em aparência, se não uma das propriedades da natureza humana, e a 
semelhança um dos efeitos da natureza. Mas, seguindo a rede arqueológica, 
que confere suas leis ao pensamento clássico, vê-se bem que a natureza 
humana se aloja nesse tênue extravasamento da representação que lhe 
permite se reapresentar (toda a natureza humana está aí: apenas estreitada ao 
exterior da representação para que se apresente de novo, no espaço branco 
que separa a presença da representação e o “re-” de sua repetição). [...] 
Natureza e natureza humana permitem, na configuração geral da epistémê, o 
ajustamento da semelhança e da imaginação, que funda e torna possíveis 

todas as ciências empíricas da ordem. (FOUCAULT, 1992, p. 86).   
 

A correção da realidade pelo jogo, em representações e semelhanças ao que 

foi vivenciado, é faculdade importante para a criança em seu desenvolvimento. Isso 

também ocorre ao ator que busca a verdade em sua representação, mesmo quando recria 

ou inventa ações. Da mesma forma, é importante a qualquer pessoa que pretende se 

recolocar diante da realidade: uma correlação imaginativa na procura por semelhanças. 

Por isso, entende-se o jogo como base para o desenvolvimento. Trata-se de olhar 

atentamente para o fenômeno da representação subjetiva daquilo que é ou já foi 

vivenciado. Tal fato, por si só, permite compreender o ser humano no que tange às 

manifestações criativa e imaginativa. Possibilita à criança se expressar no seu faz de 

conta, no jogo imaginativo, ao mesmo tempo em que, na brincadeira, encontra 

caminhos de resoluções para problemas ou situações enfrentadas. 
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Pode-se dizer que o jogo é fundamental para seu desenvolvimento, pois, o 

sujeito, em fase de reconhecimento de si no mundo, busca compreender o outro. Faz-se 

necessário compreender esse complexo conceito em Foucault, presente em sua obra que 

busca a arqueologia do saber. Para o estudioso Rafael Haddock-Lobo (2008), tais 

noções estão presentes principalmente nos livros de Foucault História da Loucura 

(1961), O nascimento da clínica (1963), As palavras e as coisas (1966) e Arqueologia 

do saber (1969). Na revisão de Haddock-Lobo, o conceito de “outro” se revela por um 

estudo histórico de Foucault, que aparece em História da Loucura (1961) como o 

sujeito incompreendido, apontado como louco. Em O nascimento da clínica (1963), 

obra na qual mais o autor se apropria da psicanálise, o “outro” ganha contorno reverso, 

sendo necessário, para seu entendimento, uma nova forma de pensamento, 

redimensionada pela noção do “mesmo”, como explica Haddock-Lobo: 

 
Acredito poder afirmar que tal questão percorre toda a produção 
filosófica de Foucault, pois, conforme se pode aprender das palavras 
do próprio filósofo, o estudo das diversas formas de relação do 
pensamento e das instituições com isto que, grosso modo, pode ser 
chamado de “outros” consistiu em um dos objetivos principais da sua 
obra, energicamente voltada para os meios segundo os quais o ser 
humano se constitui como sujeito e, portanto, como se relaciona com a 
alteridade: seja tal alteridade entendida como o conjunto de indivíduos 
que foram objetivados segundo práticas e discursos de determinadas 
epistemes, inaugurando o que se chama de loucos, doentes, 
prisioneiros etc.; seja se tratando de uma outra forma de pensamento, 
que também seria excluída por um determinado modelo de pensar, isto 
é, por um “pensamento do mesmo” (HADDOCK-LOBO, 2008, p. 52). 
 

 No próprio jogo imaginativo, comparecem as ideias de “mesmo” e de 

“outro”, uma vez que a instauração de novas realidades também acontece por esses 

contrastes. Em suma, no jogo imaginativo, há um entrelugar que faz limite entre real e 

simulacro, que permite o exame do pensamento do “mesmo” e, somente por ele, um 

simulacro torna-se possível, revelando detalhes subjetivos. 

Em As palavras e as coisas (FOUCAULT, 1966), essa configuração entre 

Mesmo e Outro ganha o campo do saber, já que o estudo de Foucault trata justamente 

de uma compreensão histórica e arqueológica do conhecimento. Para Haddock-Lobo 

(2008), nessa análise histórica da arqueologia do conhecimento, o próprio homem torna-

se sujeito e objeto do saber. Estando nesse lugar, ao mesmo tempo, de sujeito e de 

objeto do saber, Outro e Mesmo passam a se relacionar diretamente. O Outro torna-se 

aquele desconhecido dentro do próprio sujeito. Por isso que compreender-se Outro 
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significa compreender, também, como Mesmo. Assim, pode-se voltar à questão 

primeiramente colocada do encontro do Mesmo com o Outro no jogo, pois, é no jogo, 

partindo da realidade – assim como Foucault adota em seu método de estudo –, que o 

sujeito, seja a criança ou o adulto, busca representações e encontra as semelhanças que 

lhe possibilitam chegar ao saber, ao conhecimento e, principalmente, à alteridade. 

Logo, Foucault mostra que, no século XVIII, o homem, ciente de seu lugar 

no estudo do saber, vê-se diante de duas formas de análise de si, configurando um ser 

duplo empírico-transcendental (FOUCAULT, 2007, p. 439). As duas formas de análise 

referem-se: à compreensão sensorial própria de si, que passa pelas questões anatômicas 

e fisiológicas, e que manifesta conteúdos empíricos; às relações entre os homens, sejam 

elas sociais ou econômicas (FOUCAULT, 2007, p. 440). Tal noção corrobora com a 

ideia de que a experiência do jogo é potente. Por meio da experiência, os acessos à 

imaginação, ao inconsciente e à formação dos simulacros se tornam possíveis, sendo 

construções únicas, pertencentes ao sujeito e ao seu olhar sobre o real.  

É esse ser “duplo empírico-transcendental”, entre Mesmo e Outro, que se 

pode perceber nos jogos propostos, por exemplo, por Boal (1996) ou por Ryngaert 

(1981). Quando Boal estimula que os participantes se vejam em situação (BOAL, 1996, 

p. 27), tem-se a demonstração do homem como centro do saber. E, em ambos os 

estudos, nota-se que esse conhecimento de si passa por aspectos sensoriais e sociais.  

Assim, aproximar o jogo da busca pelo conhecimento de si e pela alteridade 

ganha contornos mais claros. Há no jogo uma experimentação da realidade, 

impulsionada pelo desejo e pela imaginação, o que se manifesta em experiência 

sensorial e corporal. Isso se aproxima dessa forma empírica apresentada por Foucault e 

que evidencia as relações sociais. No âmbito da experimentação da realidade, o autor 

aponta o vivido como importante meio para se alcançar o conhecimento. 

 
O vivido, com efeito, é o espaço onde todos os conteúdos empíricos são 
dados à experiência; é também a forma originária que os torna em geral 
possíveis e designa seu enraizamento primeiro; ele estabelece, na verdade, 
comunicação entre espaço e corpo e o tempo da cultura, as determinações da 
natureza e o peso da história, sob a condição, porém, de que o corpo e, 
através dele, a natureza sejam dados na experiência de uma espacialidade 
irredutível, e de que a cultura, portadora de história, seja primeiramente 
experimentada no imediato das significações sedimentadas. (FOUCAULT, 
2007, p. 442-443). 
 

O jogo muito se aproxima do conceito do vivido, principalmente em seu 

viés social e cultural, por isso, torna-se cara essa noção. Mas nem somente pela ação 

corpórea se experimenta o real. Se pela experiência abre-se um campo de conhecimento, 
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poderia se perguntar o que há aquém e além do conhecimento. Essa questão é chave 

para tal compreensão, pois, permite a introdução de um novo conceito, o de 

“impensado”, muito próximo ao de inconsciente. O “impensado” (FOUCAULT, 2007, 

p. 444), ou aquilo que escapa, falta ao homem, passa a ser fundamental à sua propulsão 

ao buscar o conhecimento.  

Foucault mostra que, para compreender o pensamento humano, deve-se 

entender também o impensado. Contrariando a noção anterior do conhecimento 

cartesiano que anunciava o impensado como o erro, Foucault vem apontar seu revés, em 

que pensamento e impensado estão fortemente ligados e constituem o sujeito, levando-o 

ao conhecimento de si como ser.  

 
Porque é duplo empírico-transcendental, o homem é também o lugar do 
desconhecimento – deste desconhecimento que expõe sempre o seu 
pensamento a ser transbordado por seu ser próprio e que lhe permite, ao 
mesmo tempo, se interpelar a partir do que lhe escapa. (FOUCAULT, 2007, 
p. 445). 
 

A noção do impensado é importante ao estudo, uma vez que emerge  o 

entendimento do Outro, bem como o de inconsciente, relevante fenômeno de análise 

para a compreensão do homem. Percebendo a existência desse Outro, que se mostra no 

impensado e no inconsciente, o homem se reconhece duplo e se coloca como centro de 

uma análise, de um estudo que o propulsiona ao conhecimento. Assim, o autor aponta o 

impensado como o Outro, tal qual abordado anteriormente. 

 
O impensado [...] não está alojado no homem como natureza encarquilhada 
ou uma história que nele se houvesse estratificado, mas é, em relação ao 
homem, o Outro: o Outro, fraterno e gêmeo, nascido não dele, nem nele, mas 
ao lado e ao mesmo tempo, numa idêntica novidade, numa dualidade sem 
apelo. Esse terreno obscuro, que facilmente se interpreta como uma região 
abissal na natureza do homem, ou como uma fortaleza singularmente 
trancafiada, lhe está ligada de outro modo; é-lhe, ao mesmo tempo, exterior e 
indispensável: um pouco a sombra projetada do homem surgindo no saber, 
um pouco a mancha cega a partir da qual é possível conhecê-lo. 
(FOUCAULT, 2007, p. 450-451). 

 
 Trazendo essa premissa ao estudo do jogo, pode-se dizer que, nele, há uma 

potência de acesso ao impensado, ao inconsciente e, consequentemente, ao Outro, tendo 

como base sempre uma ação (física e de pensamento) do Mesmo, ou seja, aquilo que é 

vivido, experimentado e conhecido. Fundamenta-se na realidade para sua transformação 

e no conhecido para aquilo que escapa.  

Se pensarmos o jogo como a brincadeira infantil, tal qual Freud apontava, 

como uma superação do real no campo simbólico, pelas ações do imaginário, aparece a 
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questão do ser que se coloca como centro de seu entendimento. Seja pela 

experimentação do real, do ato de autoconhecimento, ou de conhecimento das múltiplas 

realidades que fantasia ou imagina. Quando analisada a citação, entende-se que a 

interpelação daquilo que escapa pode ser entendida como uma forma de ativação do 

imaginário, por meio da memória e da imaginação, que confere acesso ao inconsciente e 

ao impensado.  

Na situação de jogo, há uma desconexão parcial com a realidade em que a 

lógica do pensamento dá lugar à manifestação do inconsciente. Tal ação cria um 

movimento que leva ao conhecimento a fim de compreender a própria alteridade e a 

evolução cognitiva do ser por meio da livre manifestação da imaginação no jogo. Esse 

acesso sensório corporal do homem ao inconsciente – busca necessária ao impensado – 

que se pode perceber no jogo é um caminho do homem ao entendimento de si. 

 
É que esse duplo, por próximo que seja, é estranho, e o pensamento, sua 
iniciativa própria, será aproximá-lo o mais perto possível de si mesmo; todo 
pensamento moderno é atravessado pela lei de pensar o impensado – de 
refletir, no forma do Para-si, os conteúdos do Em-si, de desalienar o homem 
reconciliando-o com sua própria essência, de explicitar o horizonte que dá às 
experiências o seu pano de fundo de evidência imediata e desarmada, de 
levantar o véu do Inconsciente, de absorver-se no seu silêncio ou de por-se à 
escuta de seu murmúrio indefinido. (FOUCAULT, 2007, p. 451). 
 

Assim, essas são as bases conceituais que contribuem para o estudo na 

direção de mostrar o jogo – seja ele o jogo infantil ou as manifestações do jogo no 

sujeito adulto – como expressão da busca do homem pelo conhecimento. Tal esforço 

passa, necessariamente, pelo conhecimento de si, homem como objeto de compreensão 

própria. O conhecimento também está ligado à alteridade, que serve como propulsão ao 

desejo. As formas de jogo estão relacionadas ao vivido e ao experienciado, não são 

sistemas vazios, uma vez que acessam o inconsciente ou o impensado. Por fim, todo o 

fenômeno requer a ação da imaginação que re-significa as imagens, permite ler as 

similitudes e, por vezes, criar simulacros e novas apresentações. 

 

I.4 Imagem e(m) jogo 

 

O autor e filósofo francês Georges Didi-Huberman (2010), em seus estudos 

acerca das imagens artísticas, fala sobre uma trama entre objeto e olho, olhante e 

olhado, no tempo e no espaço (DIDI-HUBERMAN, 2010, p.31). Nesse meio, percebe-

se o poder da dupla distância, que é a capacidade de um objeto olhado, olhar de volta 
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aquele que o vê, que o observa. O que Didi-Huberman deixa claro nesse desvelamento 

da dupla distância é a capacidade de o objeto, ao olhar em retribuição àquele que o 

observa, criar e desenvolver novas imagens no imaginário do observador (DIDI-

HUBERMAN, 2010, p.147). 

Para discutir a potência da imagem, Didi-Huberman recorre a Freud e seu 

entendimento de jogo infantil para mostrar que, na imagem (e sua potência de gerar a 

perda), há uma fissura no real que se abre ao imaginário. Entende-se melhor essa 

questão com base no estudo freudiano denominado jogo do Fort-Da. Freud, ao observar 

seu neto brincar com um carretel preso em uma linha, percebe suas reações ao jogar 

esse objeto para longe de si, levando para fora de seu campo de visão e, então, puxá-lo 

pela linha, fazendo-o novamente visível. Quando joga o objeto, a criança diz Fort 

(alusão a longe, ausente) e, ao puxar, diz Da (aí, presente) (DIDI-HUBERMAN, 2010, 

p. 80). Nesse jogo, pode-se compreender pelas reações da criança que deixa de ver o 

objeto jogado e experimenta a sensação da perda, do vazio, da aniquilação do objeto. A 

sua reapariação, conferida pela linha puxada de volta, transforma essa sensação, 

tornando-se júbilo de reencontro com o objeto de desejo. Por tal situação, Didi-

Huberman cria a analogia de seu estudo que revela a potência da imagem para o jogo. 

A capacidade da imagem de desaparecer e deixar o sentimento de perda leva 

a criança a acessar seu imaginário. Pela perda da imagem real, há uma exploração de 

novas imagens, criadas no imaginário, que são bases para as manifestações do jogo. O 

autor mostra que o imaginário busca corrigir (ou superar) a perda por meio do jogo e da 

explosão de imagens lançadas nessas situações. Também o adulto é dotado dessa 

capacidade de liberar imagens, por vezes, não de forma controlada. Didi-Huberman 

mostra que o jogo, ao causar uma sensação de perda do objeto que desaparece, provoca, 

também, alegria pelo reencontro com a imagem do mesmo objeto que volta, conferindo-

lhe o riso. Morte, entendida como perda, e riso, como reencontro, são as manifestações 

que também acontecem no sujeito adulto quando aberto ao jogo e à livre criação de 

imagens. O riso, no adulto, refere-se a imagens criadas por meio do real que se 

distorcem em seu imaginário, dando-lhe nova compreensão da realidade. 

 
Assim, quando “sufocamos” ou “arrebentamos” de rir, quando rimos “até não 
poder mais” ou “como doidos”, quando rimos a bandeiras despregadas ou nos 
torcemos de tanto rir, fazemos pelos estilhaços dinâmicos de um riso 
insensato o que a criança produz também em seu jogo: liberamos imagens. 
Elas escapam de nós como fogos de artifícios, tentamos fazer malabarismos 
com elas, manipulá-las. Mas elas nos escapam sempre, retornam, deixam-se 
por um instante dominar e se vão de novo, e sempre tornam a cair. Como o 
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carretel do Fort-Da teve de fazê-lo num momento ou noutro. (DIDI-
HUBERMAN, 1998, p. 86). 
 

Nas técnicas apresentadas por Boal (1996), há a busca por situações que 

trazem o algo além: exibem essas sensações de alegria pelo encontro da imagem do 

prazer para uma esfera cognoscível e reflexível. E, assim, o sujeito começa a se ver em 

uma situação favorável e que pode ser possível para a sua realidade. 

Atento a esse viés, percebe-se que, no jogo, o sujeito procura transformar o 

real, corrigir o que considera serem as suas perdas. Essa mudança se dá pela liberação 

de novas imagens. Acessadas inconscientemente, refletidas na ação imaginativa pessoal 

e repletas de alteridade, o jogo se torna fundamental para a tomada de consciência do 

sujeito ante a realidade. 

Pesquisando a imagem e o imaginário, principalmente sobre a perspectiva 

lacaniana, o estudioso Jacques Aumont (1993) também toca na questão do sujeito e sua 

relação com a realidade intermediada pela imagem, porém, com referência aos 

conceitos de Jacques Lacan (1901-1981). Traçar esse comparativo pode auxiliar na 

compreensão dos dois estudos. No tocante ao imaginário, o autor conceitua: 

 
A noção de imaginário manifesta claramente esse encontro entre duas 
concepções da imagística mental. No sentido corrente da palavra, o 
imaginário é o domínio da imaginação, compreendida como faculdade 
criativa, produtora de imagens interiores eventualmente exteriorizáveis. 
(AUMONT, 2002, p. 118). 
   

Aumont (2002) aponta a relação da imaginação, por meio do imaginário, 

com o real. Tal conexão é, também, permeada pela imagem, logo, fundamental para a 

compreensão do sujeito em seu tempo e espaço.  

 
A noção de imaginário remete, portanto, para a teoria lacaniana, "1) a relação 
do sujeito com suas identificações formadoras [... ] e 2) a relação do sujeito 
com o real, cuja característica é ser ilusória". Lacan insistiu sempre no fato de 
que, para ele, a palavra "imaginário" deve ser tomada como estritamente 
ligada a palavra "imagem": as formações imaginárias do sujeito são imagens, 
não só no sentido de que são intermediarias, substitutas, mas também no 
sentido de que representam eventualmente imagens materiais. (AUMONT, 
2002, p. 119). 
 

Se o jogo pode ser considerado uma forma de exteriorizar o imaginário, 

percebe-se nele uma relação importante entre sujeito e realidade, intermediada pela 

imaginação e pelas imagens por ela criadas, que o ajudam a formar identificações 

importantes ao seu desenvolvimento. Esse desenvolvimento é entendido como 

conhecimento, e somente é possível quando os sujeitos se colocam dentro dessas 

imagens, buscando ver-se nessas situações. O jogo torna-se, então, o lugar possível para 
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esse olhar sobre si. No jogo, o experienciar acaba sendo mais forte do que a simples 

reflexão.  

Voltando a Didi-Huberman, há, na criação dessas imagens, algo a ser 

desvelado, já que as imagens no imaginário dão-se pela perda ou pela ausência. Inicia-

se, portanto, a compreensão da imagem como “dupla distância” (DIDI-HUBERMAN, 

1998, p. 147). Com a perda, surge a necessidade de gerar novas imagens e, dessa forma, 

a mesma imagem olha para o sujeito e lhe confere novos significados. Aí está a “dupla 

distância” que se dá entre sujeito e objeto e, também, no caminho contrário.  

Nessa distância, que não é vazia, percebe-se o poder da aura, que, para 

Walter Benjamim revisitado por Didi-Huberman, é a obra olhada, olhando de volta. 

Esse olhar de volta permite um desdobrar como pensamento. Na distância, reconhece-se 

o poder da memória (considerada uma memória involuntária), indicada nas palavras de 

Didi-Huberman, ao citar o próprio Walter Benjamim (1892-1940): 

 
Entende-se por aura de um objeto oferecido à intuição o conjunto de imagens 
que, surgidas da mémoire involuntaire [em francês no texto], tendem a se 
agrupar em torno dele”. Aurático, em consequência, seria o objeto cujo a 
aparição desdobra, para além de sua própria visibilidade, o que devemos 
denominar suas imagens, suas imagens em constelações ou em nuvens, que 
se impõem a nós como outras tantas figuras associadas, que surgem, se 
aproximam e se afastam para poetizar, trabalhar, abrir tanto seu aspecto 
quanto sua significação, para fazer delas uma obra do inconsciente. (DIDI-
HUBERMAN, 1998, p. 149, grifos do autor). 
 

Assim, o autor introduz o poder do simbólico e sua capacidade de “tecer 

essa trama” constituída pela aura do objeto olhado. Ver o objeto em sua forma única ou 

transformá-lo. Então, ele desfaz a noção do ter (objeto) para ser, conferindo-lhe 

qualidade de quase sujeito. A aura atribui ao objeto, pelo valor de culto, o poder da 

experiência. O longínquo é indisponível assim como o objeto de culto não pode ser 

acessado (DIDI-HUBERMAN, 2010, p.151). 

Didi-Huberman analisa a significação que pode assumir a natureza cultural 

do fenômeno aurático. As leituras possíveis nessa relação entre sujeito e objeto geram o 

debate entre ver, crer e olhar, que passam pela natureza cultural na qual o sujeito está 

imerso. Por esse motivo, o autor busca a origem da palavra “culto”, como mecanismo 

primeiro para sua análise. “Culto – verbo do latim colere – designou a princípio 

simplesmente ato de habitar um lugar e de ocupar-se dele, cultivá-lo. É um ato relativo 

ao lugar e à sua gestão material, simbólica ou imaginária: é um ato que simplesmente 

nos fala de um lugar trabalhado” (DIDI-HUBERMAN, 1998, p. 155). 
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Nesse sentido, é preciso secularizar a aura e tirá-la da noção de culto 

religioso da epifania. Didi-Huberman mostra que há, no jogo infantil, esse valor de 

culto (fora da religião): 

 
Entre bonecas e carretéis, entre cubos e lençóis de cama, as crianças não 
cessam de ter “aparições”: isto significa que elas sejam devotos? Por certo 
que não, se elas jogam com isso, se manejam livremente todas as 
contradições nas quais a linguagem, aos poucos descoberta em suas funções 
oposições fonemáticas e significantes, lhes abre os olhos, chumbando de 
angústia sua alegria “infantil” ou fazendo rebentar de rir sua angústia diante 
da ausência... (DIDI-HUBERMAN, 1998, p. 158). 
 

A crença nessa realidade surgida pelo e no jogo é fundamental para a 

criança, já para quem observa, apenas se compreende aquele jogo em um contexto 

ficcional. Na verdade, as imagens criadas no jogo são tão reais para a criança quanto a 

própria realidade. Esse é o seu encontro com o desconhecido e, consequentemente, o 

momento pelo qual adquire conhecimento, permitindo expandir-se pela alteridade.  

Relendo a obra de Walter Benjamin, no que tange à imagem dialética, Didi-

Huberman apresenta um importante conceito de imagem crítica e que vai ao encontro 

do pensamento freudiano e sua relação com jogo infantil, bem como com o fazer 

artístico. Nesse conceito, percebe-se que a imagem dialética, aquela que se abre em 

possibilidades de entendimento, instaura um espaço relevante para o pensamento crítico 

e reflexivo. Essa imagem é a que interessa extrair na realidade, sendo substrato de uma 

reflexão e de um entendimento do próprio real, para a criação de novas imagens, que 

sejam propulsoras de ação. Pensando o jogo como uma ação enriquecida por essas 

imagens, a imagem crítica de Didi-Huberman passa a ser fundamental para entender o 

processo de recriação do real e de fruição da obra de arte, aqui representada no jogo das 

artes. 

O jogo se torna uma tentativa de compreensão da realidade, mas é uma 

experiência traduzida e configurada por imagens. Alimentada pela realidade, mas 

constituída em si de uma verdade que ultrapassa sua origem, traz a novidade em si, algo 

que se baseia na realidade, mas que, transformando essas impressões, inscreve-se 

novamente como imagem potente, livre e desvinculada de um simulacro. No conceito 

de imagem crítica, é possível dizer que:  

 
Precisamos doravante reconhecer esse movimento dialético em toda sua 
dimensão “crítica”, isto é, ao mesmo tempo em sua dimensão de crise e de 
sintoma [...] e em sua dimensão de análise crítica, de reflexibilidade negativa, 
de intimação [...]. Assim teremos talvez uma chance de compreender melhor 
o que Benjamin queria dizer ao escrever que “somente as imagens dialéticas 
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são imagens autênticas”, e por que, nesse sentido, uma imagem autêntica 
deveria se apresentar como uma imagem crítica: uma imagem em crise, uma 
imagem que critica a imagem – capaz portanto de um efeito, de uma eficácia 
teóricos -, e por isso uma imagem que critica nossas maneiras de vê-la, na 
medida em que, ao nosso olhar, ela nos obriga a olhá-la verdadeiramente. E 
nos obriga a escrever esse olhar, não para “transcrevê-lo”, mas para constituí-
lo. (DIDI-HUBERMAN, 1998, p. 171-172). 
 

Dessa forma, a imagem crítica é necessária para estimular o sujeito às 

múltiplas leituras e também à criação de novas e potentes imagens, que dialogam com a 

realidade. Falar de uma imagem em crise é tratar de algo que escapa, que ainda está no 

limiar da incompreensão e do impensado. Imaginação, acesso ao inconsciente, novas 

experiências sensoriais e motoras: seriam essas maneiras de buscar essa crítica do 

sujeito à imagem em crise? O estudo busca, para a questão, uma resposta afirmativa, 

melhor explicada ao se compreender a imagem. Seriam as imagens criadas pelo jogo, 

imagens críticas, imagens em crise, o que criticam a imagem da realidade? 

A imagem crítica se constitui em uma nova forma de apresentar o sujeito em 

sua alteridade.  A subjetividade ganha força e forma nesse estudo, conforme visto em 

Freud, e pode estar ligada à memória e ao inconsciente. Sendo a memória um 

repositório de impressões transformadas do real, de imagens originárias, ela se torna um 

modo único de identificar as subjetividades. E sendo ela, também, propulsora de novas 

imagens, é da memória que a imaginação se nutre para a elaboração de uma imagem 

crítica.  

Associamos o pensamento acerca da imagem crítica aos jogos tanto de 

Augusto Boal (1996) como aos propostos por Jean-Pierre Ryngaert (2009). Em ambos 

os estudos acerca dos jogos teatrais, os autores buscam colocar os participantes em 

situações de reflexão crítica sobre aquelas realidades pelas imagens em que eles se 

veem inseridos. Os jogos os ajudam a se verem em situação, e o próprio jogo possibilita 

novas formas de se colocar naquelas imagens. O pensamento crítico é formado por meio 

das imagens de si, que ajudam os praticantes a se colocarem na realidade de forma que 

determinada opressão não mais os atinja. A imagem crítica é a tomada de 

conhecimento.  

Explicando melhor, a imagem dialética é como a imagem original, ou da 

realidade em que o sujeito está em contato, e a imagem crítica é a sua recriação, por 

meio da imaginação, nutrida pela memória. O jogo seria aqui a forma (artística ou não) 

de devolver essa imagem ao real.  
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Na perspectiva do inconsciente, a memória não é fiel ao fato memorado, 

pois, a subjetividade confere uma nova configuração à realidade. Compreender isso é 

importante para se chegar ao jogo como manifestação subjetiva de ações e reações que 

se colocam em choque com a realidade. São manifestações a uma nova interpretação do 

real e que buscam, nessa nova experimentação, estimular a imaginação para dar 

respostas a realidade ainda incompreendida.  

 
E a imagem dialética seria a imagem de memória positivamente produzida a 
partir dessa situação anacrônica, seria como que sua figura de presente 
reminiscente. Criticando o que ela tem (o objeto memorizado coma 
representação acessível), visando o processo mesmo da perda que produziu o 
que ela não tem (a sedimentação histórica do próprio objeto), o pensamento 
dialético apreenderá doravante o conflito mesmo do solo aberto e do objeto 
exumado. Nem devoção positivista ao objeto, nem nostalgia metafísica do 
solo imemorial, o pensamento dialético não mais buscará reproduzir o 
passado, representá-lo: num único lance, o produzirá, emitindo uma imagem 
como se emite um lance de dados. (DIDI-HUBERMAN, 1998, p. 176, grifos 
do autor). 
 

Assim, a relação proporcionada pela imagem crítica é fundamental para o 

conhecimento. É possível dizer que, assim como já indicado pelos estudos anteriores, a 

brincadeira, ou o jogar, funciona como uma ponte entre o sujeito e o conhecimento. Isso 

é possível pela ação da imaginação e da memória subjetiva que permite ao sujeito se 

colocar em reflexão e expor suas imagens críticas. 

 
A imagem dialética, com sua essencial função crítica, se tornaria então o 
ponto, o bem comum do artista e do historiador: Baudelaire inventa uma 
forma poética que, exatamente enquanto imagem dialética – imagem de 
memória e de crítica ao mesmo tempo, imagem de uma novidade radical que 
reinventa o originário – transforma e inquieta duravelmente os campos 
discursivos circundantes; enquanto tal, essa forma participa da “sublime 
violência do verdadeiro”, isto é, traz consigo efeitos teóricos agudos, efeitos 
de conhecimento. (DIDI-HUBERMAN, 1998, p. 178). 
  

Assim como Freud, Didi-Huberman propõe uma relação entre o jogo 

infantil e as manifestações do artista criador. Esse vínculo está justamente na 

compreensão de que a imagem crítica, fruto da memória e da reflexão, sendo originária 

de uma imagem dialética do real, proporciona uma experimentação nova da realidade. 

Dessa experimentação, surge o conhecimento. Nessa experimentação criativa e 

imaginativa, está um caminho para o conhecimento e a superação subjetiva do que era, 

até então, desconhecido.  
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II INFÂNCIA: O CONHECIMENTO NAS VIVÊNCIAS 

 

II.1 A criança e a imaginação 

 

Observar a criança é uma prática reveladora, não apenas para a compreensão 

da infância como objeto de estudo, mas também para o entendimento da própria 

sociedade. E, por essa mesma observação, revela-se um universo subjetivo. A criança 

entra em foco, pois, com ela, reconhece-se um jogo espontâneo e imaginativo. Assim, a 

imaginação passa pelo complexo entendimento da imagem e de seu duplo caminho 

quando encontra a percepção do homem, para culminar no conhecimento. Destacam-se 

as referências subjetivas e socioafetivas no desenvolvimento humano 

Impossível negar a infância em seus jogos imaginativos, pois, a criança está 

a todo momento conhecendo o mundo, descobrindo as relações e se descobrindo nessa 

interação. A descoberta passa pelo jogo, pela vivência, é movida pela imaginação e é 

necessária ao desenvolvimento da criança. À luz do conhecimento lançado no primeiro 

capítulo, reconhece-se o jogo como entrelugar propício ao conhecimento pelo 

experienciar infantil.  

Com base em alguns pensamentos de Walter Benjamin (1972) e nas 

possíveis correlações dos estudos de Jorge Larrosa (1998) e de Manuel Jacinto 

Sarmento (2003), nota-se a importância desse período do desenvolvimento infantil para 

compreender a dinâmica dos papéis sociais. Soma-se a essa análise uma compilação do 

pensamento sobre o jogo e o jogo infantil na educação que corrobora para uma melhor 

compreensão desse fenômeno no desenvolvimento humano. À luz das teorias 

levantadas, observa-se, no jogo infantil, os espaços de interação entre realidade e 

fantasia e, por eles, percebe-se como as crianças se descobrem frente aos desafios da 

própria realidade, levando-as ao desenvolvimento identitário e social. 

Seguindo tal pensamento, pretende-se abarcar questões sobre o jogo 

psicomotor infantil, buscando os estímulos para a criação imaginária em um espaço 

propício para a livre manifestação da criança, por meio de brincadeiras com objetos 

simples. 

Assim, suscita a discussão sobre o jogo simbólico e a potência da imagem 

para o desenvolvimento nas vivências desse jogo infantil. Por fim, no jogo dramático, 

ressalta-se o espaço limiar entre realidade e fantasia, no qual a criança tem a 
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oportunidade de vivenciar situações e superar obstáculos, por vezes, experimentando o 

desconhecido.  

Apesar de tratá-los de forma separada, é importante ter a consciência que a 

criança joga de forma livre e espontânea. Nessa liberdade, entrecruzam-se 

características de todos esses jogos: psicomotor, dramático, simbólico e imagético. A 

separação torna-se, então, uma forma mais simples de identificá-los e relacioná-los.  

 

II.2 Um olhar sobre a infância 

 

Sarmento (2003) analisa as transformações que a particularização da 

infância sofreu, principalmente em relação aos contextos históricos. Segundo ele, da 

segunda modernidade8 ao contemporâneo, configurou-se um novo entendimento da 

infância, considerando-a plural e heterogênea, com importante papel social e 

fundamental para compreender a sociedade como um todo. 

Segundo a sociologia da infância, entender a criança na contemporaneidade 

significa conceber seu papel social. Não se deve pensar a criança como um objeto de 

estudo do adulto, mas como um ser que está no entrelugar (BHABHA, 1998 In: 

SARMENTO, 2003, p. 2). Esse entrelugar, nada mais é do que o ser que carrega em si a 

transição e a renova aos olhos do adulto, essencial para a continuidade da sociedade em 

si, e aos olhos da própria criança. Essa tarefa que se passa pelo viés lúdico, fortemente 

guiado pelo imaginário e pelo jogo, que possui a capacidade de convergir os tempos, 

pelo acesso à memória e impulsionado pelo desejo. 

Aqui, recorremos ao pensamento de Freud, quando ele traz a compreensão 

de que presente, passado e futuro são ligados pelo desejo (FREUD, 1925, p. 79), o que 

se torna chave fundamental ao entendimento do jogo lúdico que acompanha os anos 

iniciais do ser humano.  

A relação entre adultos e crianças é debatida e esse entrelugar também é 

apontado por Jorge Larrosa (1998) como espaço de difícil compreensão que confere à 

criança um papel de outro. 
                                                             
8 Para esse entendimento, segue-se o pensamento de Manoel Jacinto Sarmento (2003) para a expressão 
“Segunda Modernidade”, tratada como período que começa com a decadência das potências socialistas e 
ascensão dos Estados Unidos como hegemonia econômica. Essa nova ordem mundial imprime uma 
reorganização social, ampliando desigualdades, fazendo surgir movimentos sociais e radicalismos, 
aumentando a globalização. O mercado se torna inter, multi e transnacional, causando impactos 
grandiosos à sociedade como um todo. Há autores que consideram o período sob outra ótica, a da pós-
modernidade. Porém, como a pesquisa aqui dissertada abarca sobre as observações da criança e da 
infância, o texto se atém a essa discussão e a esse conteúdo, somente.   



39 
 

 
À medida que encarna a aparição da alteridade, a infância não é nunca o que 
sabemos (é o outro de nossos saberes), mas igualmente é portadora de uma 
verdade diante da qual devemos colocar-nos em posição de escuta; não é 
nunca a presa de nosso poder (é o outro que não pode ser submetido), mas, ao 
mesmo tempo, requer nossa iniciativa; não está nunca no lugar que lhe damos 
(é o outro que não pode ser abarcado), mas devemos abrir um lugar que a 
receba. Isso é a experiência da criança como outro: o encontro com uma 
verdade que não aceita a medida de nosso saber, como uma demanda de 
iniciativa que não aceita a medida de nosso poder e com uma exigência de 
hospitalidade que não aceita a medida de nossa casa. A experiência da 
criança como outro é a atenção à presença enigmática da infância, a esses 
seres estranhos dos quais nada se sabe e a esses seres selvagens que não 
entendem nossa língua. Trata-se aqui, então, de devolver à infância sua 
presença enigmática e de encontrar a medida de nossa responsabilidade na 
resposta diante da exigência que esse enigma traz consigo. (LARROSA, 
1998, p. 3). 
 

Nota-se a necessidade de se debruçar sobre esse tema, a infância, uma vez 

que ainda é estranho, para pesquisadores, perceber que, pela criança, encontra-se um 

caminho de entendimento do ser, do sujeito, bem como da sociedade, que se constitui 

com e por crianças. Ao colocar a criança como outro, surgem caminhos de percepção de 

si mesmo, uma vez que a relação sujeito/criança pode abrir o olhar sobre quem a 

observa. Isso instiga mudanças e reflexões sobre “si mesmo”. 

 

II.3 Algumas percepções da infância ao longo da história 

 

Na Idade Média, a criança é uma espécie de extensão da vida feminina, 

sendo submetida aos cuidados da mãe até que atingisse idade para o trabalho, para a 

guerra ou para a reprodução.  A ideia de infância como um campo independente de 

estudo começa a ser construída no Renascimento e ganha mais elaboração com o 

Iluminismo. Na Modernidade, vários fatores levam a pensar “na institucionalização 

moderna da infância” (SARMENTO, 2003, p. 3). 

O primeiro fator é a criação das escolas, no século XVIII, que dá um papel 

para a criança, com determinados conhecimentos a adquirir e não mais a mercê do 

trabalho, da guerra e da reprodução esperada com a idade. Nesse momento, há uma 

diferenciação de papéis entre adultos e crianças. Na escola, os conhecimentos científico 

e ético e a disciplina são os alicerces da formação e necessários para a criança atingir a 

vida adulta. 

O lugar da criança na família também muda com a modernidade. A 

preocupação mais direta de pais e responsáveis acontece nessa época, gerando cuidados 

que, antes, eram delegados às criadas e aias. Outro fator alterado é a reflexão científica 
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sobre a infância, originando estudos nas áreas de pediatria, psicologia e pedagogia. Esse 

pensamento é importante para manter o estatuto social9 diferenciado da criança, que, 

como sujeito inserido socialmente e com papel diferente do adulto, tem necessidade de 

um olhar especial sobre seu comportamento. 

 Manoel Sarmento (2003) demonstra como o pensar a infância se reflete em 

ações que provocam modificações em instituições determinadas, como a família e suas 

múltiplas configurações. Transforma também as instituições de ensino, que se adaptam, 

colocando a criança como foco de estudos. Tal ideia evidencia o estatuto social da 

infância.  

Por último, percebe-se um conjunto de procedimentos que se configuram 

em uma “administração simbólica da infância” (SARMENTO, 2003, p. 5). Com isso, 

identifica-se um estatuto simbólico que delimita a participação da criança na sociedade, 

esclarecendo momentos de sua ação social, diferentes de outras atividades que são 

destinadas somente aos adultos. 

Ainda segundo Sarmento (2003), esses fatores ganham mais força no século 

XX.   Porém, não é possível ver o estatuto simbólico apenas como mecanismos 

homogeneizadores da infância, que ainda se transformam conforme o lugar, as diversas 

etnias, as condições sociais e as diferentes culturas. 

Mas o autor enfatiza, nesse estudo que trata a criança pelo viés histórico, a 

grande transformação que a institucionalização da infância sofre na segunda 

modernidade. Ele considera uma época de profundas transformações históricas: início 

da globalização, queda das potências socialistas, descolonização de países africanos, 

emergência de grupos de luta social, apenas para citar algumas. Todos esses 

acontecimentos são importantes para entender a infância, uma vez que, como sujeitos 

sociais, as crianças estão em contato direto com essas mudanças e reagem, ao seu modo, 

ao contexto em que vivem. São redefinidos, assim, os processos de administração 

simbólica da infância, junto a um processo de re-institucionalização (SARMENTO, 

2003, p. 7).  

É importante pensar o papel da criança na economia dessa nova era, o que 

incita algumas ao trabalho nos países acuados pelo poder capitalista. Por conta do 

capitalismo, também a criança torna-se sujeito central no pensamento de marketing, 

                                                             
9 Para saber mais sobre o assunto, veja “A institucionalização moderna da infância”, de Manoel Jacinto 
Sarmento, publicado no texto “As culturas da infância nas encruzilhadas da segunda modernidade”, de 
2003. 
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sendo alvo das propagandas e incentivadas ao consumo. Na sociedade massificada, as 

escolas se fecham aos conhecimentos culturais particulares de cada região, em 

detrimento a uma forma homogeneizada de transmissão de conhecimentos. 

A família, na segunda modernidade, também difere das suas antecessoras. 

As transformações não param por aí, pois, ainda se percebe diferentes ocupações de 

tempo: pais que trabalham e passam mais tempo em casa, há também pais 

desempregados, ou o contrário, crianças que ficam mais sozinhas ou em creches por 

conta da ausência dos pais; filhos incentivados a atividades extras, como cursos de 

inglês, informática, fora do horário das aulas da escola, ou que são mantidos fora de 

casa por mais tempo. 

Sarmento (2003) destaca a autonomia da cultura da infância em relação ao 

adulto. Autonomia esta que está diretamente ligada à imaginação. Assim, ele diz: 

 
A questão fundamental no estudo das culturas da infância é a interpretação de 
sua autonomia, relativamente aos adultos. Com efeito, há muito que se vem 
estabelecendo a ideia de que as crianças realizam processos de significação e 
estabelecem modos de monitorização da ação que são específicos e genuínos. 
O “mundo da fantasia” das crianças constitui, na expressão vulgar dos 
adultos, o reconhecimento, no senso comum, de modos de construção de 
significado pelas crianças. (SARMENTO, 2003, p. 11-12). 
 

Nota-se a preocupação do autor em entender esse “mundo da fantasia” com 

maior atenção. Se, no momento de criação e imaginação, há um mecanismo de 

significação da realidade ou de compreensão e superação do desconhecido, ela torna-se 

ação fundamental para a criança se inserir socialmente. Mas é importante notar que a 

própria criança se lança nessas descobertas por suas necessidades e, por elas, elabora 

suas impressões. Muitas vezes, quem observa vê superficialmente como um momento 

de construção de significados e não tem a dimensão maior da experiência realizada pela 

criança, que, por sua necessidade, busca no espaço limiar da realidade e da fantasia as 

respostas aos seus desejos.   

 
O “mundo do faz de conta” faz parte da construção, pela criança da sua visão 
de mundo e da atribuição de significado às coisas. No entanto, esta expressão 
“faz de conta” é inapropriada para referenciar o modo específico como as 
crianças transportam o real imediato e o reconstroem criativamente no 
imaginário, seja importando situações e personagens fantasistas para o seu 
quotidiano, seja interpretando de modo fantasista os eventos e situações que 
ocorrem. Na realidade, a dicotomia realidade-fantasia é demasiado frágil para 
denotar o processo de imbricação de dois universos de referência, que nas 
culturas infantis efetivamente se encontram associados. Poderemos de resto, 
justamente, interrogar-nos sobre se esta imbricação não ocorre também no 
mundo dos adultos, isto é, se toda interpretação não é sempre projeção do 
imaginário e se o “real” não é, afinal, o efeito da segmentação, transposição e 
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re-criação feita no ato de interpretação de acontecimentos e situações. 
(SARMENTO, 2003, p. 16). 
  

Nesse sentido, é possível adentrar com mais densidade o terreno que apraz 

este estudo: o jogo. Sarmento (2003) lança as bases para a defesa de que o jogo serve 

não apenas para a criança, mas também para os adultos, uma das principais formas de 

entendimento da realidade. Todo o processo de compreensão da realidade, por meio dos 

simulacros – concepção dada por Foucault, pode ser ligado ao jogo teatral. Um jogo 

teatral espontâneo que surge da necessidade da criança em entender a realidade em que 

vive, o que acontece com adultos, porém, muitas vezes, o próprio adulto censura a 

atividade lúdica por julgá-la infantil ou, mesmo, por sentir-se infantilizado. Retomando 

Freud (2015), o sujeito nunca deixa de buscar, no lúdico, as respostas aos desejos que 

sente: quando criança brinca; quando adulto, fantasia. Mas o adulto tende a esconder 

suas fantasias por envergonhar-se delas, escondendo-as dos outros (FREUD, 2015, p. 

55-56).  

Fato é que o “mundo-da-fantasia” do qual fala Sarmento (2003) traduz-se em 

forma estética no espaço e, mesmo sendo projeção imaginária subjetiva, abre as relações 

propostas pelo espaço. Em outras palavras, o universo imaginário que era íntimo e 

subjetivo, ao ganhar o espaço em forma estética, possibilita as diversas relações que ali 

podem acontecer, sejam com objetos do espaço, seja com outras pessoas. 

A cultura da infância preconiza o caráter relacional da criança que 

estabelece relações com outras pessoas da mesma faixa etária e com adultos. Dessas 

relações, emergem conteúdos representacionais distintos. Nos encontros sociais, da vida 

em sociedade, a cultura da criança é responsável por “formas especificamente infantis 

de inteligibilidade, representação e simbolização do mundo” (SARMENTO, 2003, 

p.12). Esse fator é inerente à cultura específica, de lugares distintos.  

 
A cultura de pares permite às crianças apropriar, reinventar e reproduzir o 
mundo que as rodeia. A convivência com seus pares, através da realização de 
atividades e rotinas, permite-lhes exorcizar medos, representar fantasias e 
cenas do quotidiano, que assim funcionam como terapias para lidar com 
experiências negativas. Esta partilha de tempos, ações, representações e 
emoções é necessário para um mais perfeito entendimento do mundo e faz 
parte do processo de crescimento. (SARMENTO, p. 14, 2003). 
 

O entendimento da infância se fortalece ao longo da história e da 

necessidade de se entender sua importância para a sociedade. Isso também acontece 

com o jogo, principalmente, aquele espontâneo que é observado entre as crianças. 
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II.4 Alguns apontamentos acerca da infância e do jogo 

 

Libéria Nevez e Ana Lydia Santiago (2009) traçam a evolução do 

pensamento humano relacionado ao jogo, buscando em fontes diversas da filosofia, 

sociologia e do teatro e abrindo uma explanação enriquecedora para analisar o jogo num 

contexto em que já se pensa a infância. Segundo as autoras, pensadores da antiguidade 

já teciam comentários sobre o jogo, mas o pensamento do Romantismo muda a relação 

estabelecida entre jogo e seriedade, fazendo cair a ideia de que são antônimos. 

Neves e Santiago (2009) apontam o jogo com valor educativo. Trazendo o 

pensamento de Leibniz, filósofo alemão, as autoras afirmam que a força do jogo na área 

pedagógica se dá por oferecer “um espaço privilegiado em que se exerce a inteligência 

humana por duas razões diferentes e complementares: de um lado, o prazer, e de outro, 

o exercício livre do espírito sem o constrangimento da necessidade e do real” (NEVES; 

SANTIAGO, 2009, p. 44). 

Por meio do pensamento de Karl Groos, filósofo alemão, as autoras 

destacam a capacidade do jogo de preparar, por um viés lúdico, a criança para o 

convívio social, pois, experimenta a realidade em sua liberdade criativa. Seu 

pensamento revolucionaria o contexto educacional: 

 
Groos defende a ideia do jogo, na infância, como um “pré-exercício”, uma 
vez que leve ao domínio do eu, física e psicologicamente, exercitando o 
indivíduo por meio das aquisições (descobertas, experiências, fantasias) em 
seu desenvolvimento. De acordo com ele, nós não brincamos porque somos 
seres lúdicos, mas porque somente dessa maneira podemos completar nossa 
insuficiente dotação hereditária com a experiência individual, para enfrentar 
as tarefas da vida que estão por vir. (NEVES; SANTIAGO, 2009, p. 47). 
 

Nestsa seara, Groos leva ao entendimento de jogo como recapitulação, ou 

seja, “[...] defende a correlação ou repetição entre a história da humanidade e o 

desenvolvimento individual [...]” (NEVES; SANTIAGO, 2009, p. 50). Assim, entender 

a cultura da infância é essencial para compreender a evolução da condição de jogo ao 

longo da história da humanidade e faz refletir acerca da necessidade de se compreender 

as influências que a sociedade atual realiza para o aparecimento de um espaço propício 

ao jogo. Nesse contexto, suscita, ainda, a análise da ação imaginativa das crianças que 

nela se situam.  

Walter Benjamin (1972) faz um valoroso estudo sobre a criança e a 

educação colocando o jogo e o brinquedo como objetos de sua investigação. Para traçar 

essa compreensão, o filósofo busca,  nesses objetos e nessas práticas, a necessidade de 



44 
 

se pensar a infância com base no coletivo. Para o autor, a infância está impregnada das 

projeções adultas, o que explica, por exemplo, uma boneca com traços realistas. A 

criança se apropria daquilo que a ela é imposto por adultos, porém, percebe-se uma 

expectativa adulta, ou seja, um brinquedo que não é, necessariamente, uma escolha da 

criança, mas que lhe foi dado, como são os vários casos de bonecos com feições 

realistas e miniaturas de carros com todos os detalhes de um carro convencional. Esse 

mesmo fenômeno é observado em alguns jogos infantis, que são passados ou ensinados 

às crianças.  

 
É que, assim como o mundo da percepção infantil está impregnado por toda 
parte pelos vestígios da geração mais velha, com os quais as crianças se 
defrontam, assim também ocorrem com os jogos. É impossível construí-los 
em um âmbito da fantasia, no país feérico de uma infância ou arte puras. 
(BENJAMIN, 2002, p. 96). 
  

Essa imposição se explica pela forma como a sociedade entendia a criança 

até meados do século XIX. Tidos como seres de menor importância no estudo do 

desenvolvimento humano (ou que passariam a ter valor quando se tornassem adultos) e 

desconhecidos como seres inteligentes, a educação via no adulto o modelo a que as 

crianças deveriam se aproximar. Tal posição é fortemente criticada por Benjamin que dá 

indícios de que a criança deve ser estudada e compreendida dentro de suas próprias 

características (BENJAMIM, 2002, p. 96). 

Por esse motivo, pretende-se observar o jogo que se origina da necessidade 

própria da criança, ou seja, mesmo influenciado pela observação dos adultos que a 

cercam, um jogo que surge da necessidade e do seu desejo. Quando observado, percebe-

se seu prazer e sua intenção por repeti-lo até que o desejo seja contemplado.    

A repetição, apontada por Benjamin (2002), é de fundamental importância 

para compreender o jogo infantil, denominado pelo autor como “lei da repetição”. 

 
Sabemos que para a criança ela é a alma do jogo; que nada a torna mais feliz 
do que o “mais uma vez”. A obscura compulsão por repetição não é aqui no 
jogo menos poderosa, menos manhosa do que o impulso sexual no amor. E 
não foi por acaso que Freud acreditou ter descoberto um “além do princípio 
do prazer” nessa compulsão. E, de fato, toda e qualquer experiência mais 
profunda deseja insaciavelmente, até o final de todas as coisas, repetição e 
retorno, restabelecimento da situação primordial da qual ela tomou o impulso 
inicial. (BENJAMIN, 2002, p. 101). 
 

O pensador aponta que não é o caso de entender o jogo pelo aspecto de 

“fazer como se”, mas, sim pelo “fazer sempre de novo”, e nesse entendimento se 

compreende a transformação da experiência em hábito (BENJAMIN, 2002, p. 102). Por 
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esse viés é que se busca entender o jogo como importante meio de elaboração do 

conhecimento humano, pois, ao adquirir o hábito, a criança vai se adequando à 

sociedade e superando suas necessidades. Benjamin aponta isso pelos hábitos simples 

do dia-a-dia, como vestir-se, limpar-se, entre outros e, assim, também acontece com 

outros mais complexos. Vários comportamentos passam para o repertório cotidiano da 

vida humana por meio do jogo, da brincadeira, e em todos eles se percebem seus 

vestígios. 

 Esses vestígios, ou memórias das vivências em jogos que ajudam na 

construção social da criança levam a compreender que esta etapa de desenvolvimento 

vai acompanhar o sujeito por toda sua vida. E é por esta importância que a pesquisa aqui 

desenvolvida lança um olhar especial sobre a infância. 

Observar as crianças, enquanto coletivo de potência social, é o que 

Benjamin aponta como fundamental na educação e que, em sua teoria, o autor mostra 

que é possível alcançar por meio do teatro e do jogo. Benjamin aponta parâmetros para 

se pensar o teatro para e com crianças, sob o título de “Programa de um teatro infantil 

proletário” (BENJAMIN, 2002, p. 111). Criticando fortemente a burguesia da época, 

Benjamin aponta neste estudo que o teatro é uma ruptura social que pode transformar a 

realidade e que deve ser pensado para e com as crianças justamente pela formação dos 

hábitos e transformações de experiências e superação das tensões. A sua crítica à 

educação burguesa está na adoção de métodos que não levam em conta a experiência 

infantil, mas, sim as adequações a uma fórmula dada, ao passo que, pelo teatro, a 

criança tem a oportunidade de experimentar as tensões em diferentes formas e superá-

las, por sua própria experiência (BENJAMIN, 2002, p. 114). A moral não é imposta às 

crianças, como acontecem em métodos burgueses, mesmo no teatro burguês. O que 

Benjamin ressalta é que o diretor desse teatro infantil proletário (função ocupada e 

entendida em grande parte por professores de teatro, ou professores-diretores) não 

influência moralmente seus alunos, mas, pelo contrário, está como um propositor de 

eventos, situações, tarefas e por elas implantam um espaço da experiência. Nestas 

vivências “a coletividade das próprias crianças encarrega-se de executar os inevitáveis 

ajustes e correções morais” (BENJAMIN, 2002, p. 114-115). 

Ao entender a importância da visão de uma classe proletária, que junta se 

fortalece frente à tentativa de dominação burguesa, Benjamin também aponta que é 

preciso ver a criança em sua coletividade para se compreender as suas particularidades. 

É fundamental a observação desse universo infantil que se clareia e se mostra no jogo 
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infantil. Observar a criança como responsável por suas ações é fator primordial para a 

educação e para o desenvolvimento infantil. 

 
Mas à observação – e somente aqui começa a educação – toda ação e gesto 
infantil transforma-se em sinal. Não tanto, como apraz ao psicólogo, sinal do 
inconsciente, das latências, repressões, censuras, mas antes sinal de um 
mundo no qual a criança vive e dá ordens. O novo conhecimento da criança 
[...] levou ao seguinte postulado: a criança vive em seu mundo como ditador. 
Por isso, uma “teoria dos sinais” não é nenhuma força de expressão. Quase 
todo gesto infantil significa uma ordem e um sinal em um meio para o qual 
só raramente homens geniais descortinaram uma vista. (BENJAMIN, 2002, 
115-116). 
 

Benjamin mostra ser importante observar o jogo e a brincadeira infantil, 

pois, neles, estão as leituras para se compreender essas crianças e, concomitantemente, a 

realidade em que vivem. Dizer que a criança, em seu jogo, é ditadora e dá ordens nada 

mais é que a compreensão da satisfação do desejo por meio da atividade lúdica. 

Conceber sinais e desejos que se manifestam no jogo infantil torna-se a chave de leitura 

de uma sociedade sob o olhar da criança. Aqui, novamente, é possível retomar o 

pensamento de Sarmento (2003) e a importância da infância como área de estudo e de 

reflexão para a sociedade como um todo. 

A transformação do real sob a tônica da ação imaginativa se dá no gesto, a 

“[...] inervação criadora em correspondência precisa com a (inervação) receptiva [...]” 

(BENJAMIN, 2002, 116). A autonomia experienciada e observada garante a 

compreensão da criança, que usa construções subjetivas regadas pelas tensões reais.   

Benjamin diz que o fenômeno a ser observado é o gesto e que sua forma 

mais potente está na improvisação, ou seja, no jogo, pois ali se compreende a criança 

em sua autenticidade. Para o autor, jogo permite às crianças a realização de sua infância 

(BENJAMIN, 2002, p. 118), ao passo que os métodos tradicionais de ensino – vistos 

por ele no ensino burguês e que, ainda hoje, percebem-se seus resquícios e suas fortes 

influências – conferem às crianças apenas as projeções do adulto quanto aos modos de 

comportamento e aos objetivos de vida. 

O jogo defendido por Benjamin (2002) pode ser comparado com a análise 

do discurso que Roland Barthes (2007) faz das obras de Bertolt Brecht (1898-1956). 

Ampliando a compreensão dos signos, Barthes mostra como o dramaturgo alemão 

consegue expandir as leituras sociais em suas obras. Esse estudo é divido em oito 

partes, das quais destacamos aquelas que mais ajudam na percepção do jogo, tal qual 

proposto por Benjamin (2002), e que se tornam, também, chaves de leituras sociais e, 

consequentemente, de emancipação. O primeiro destaque está na “sacudida” 
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(BARTHES, 2007, p. 312), termo usado pelo autor para levar leitores e, nesse caso, 

jogadores a repensarem e se deslocarem de uma logosfera10 instaurada. No teatro e 

também nos jogos, há momentos de distanciamento que possibilitam os envolvidos no 

fenômeno da cena repensarem a sua presença em determinados contextos sociais. Com 

essa sacudida, mais do que a compreensão de si no meio social, está a tomada de 

consciência que pode gerar ações emancipatórias. Uma atividade modifica as estruturas 

sociais justamente por levar os sujeitos a agirem de forma mais autônoma, conscientes 

dos rumos que seguem.   

Outro parâmetro apontado por Barthes no teatro de Brecht e nas proposições 

de Benjamim é a tomada do signo (BARTHES, 2007, 320) em suas mais diferentes e 

possíveis leituras. O que está expresso no palco, ou no espaço de jogo teatral, não se 

encerra em um único significado: extrapola as percepções afetivas e cognitivas por 

atingir, de formas diferentes, a todos, ou seja, afetam-os.  

Por fim, a questão do afeto nos leva para um último destaque de Barthes a 

fim de compreender o fenômeno teatral e linguístico de Brecht: o prazer. O prazer 

refere-se ao “bom viver” (BARTHES, 2007, p. 322), que relaciona necessidade e 

desejo. Todo o raciocínio do jogo é guiado pelo desejo e não apenas pela necessidade ou 

pela reprodução de ações que garantem as demandas sociais. A autonomia é desperta 

quando se concebe a separação entre necessidade e desejo e se encontram formas de 

equilibrá-las. O jogo está nesse lugar. Em resumo: 

 
Umas das tarefas da era crítica é precisamente pluralizar o objeto, separar o 
prazer do signo; é preciso dessemantizar o objeto (o que não quer dizer: 
dessimbolizá-lo), dar uma sacudida no signo: que caia o signo como uma 
pele má. Essa sacudida é o próprio fruto da liberdade dialética: aquela que 
julga cada coisa em termos de realidade e toma os signos conjuntamente 
como operadores de análises e ações, nunca como leis. (BARTHES, 2007, p. 
324). 
  

O que Barthes (2007) elucida é justamente a potência contida no jogo. Pelo 

jogo, é possível dessemantizar objetos e também situações. No espaço estético, a 

dialética pode ser instaurada e/ou percebida com mais clareza pelo jogador, que passa a 

dominar o jogo. Ele toma sua condução estabelecendo as regras e os limites, ao mesmo 

tempo em que, pela própria experiência, sente em seu corpo as sensações e os afetos que 

os ajuda a melhor elaborar e a ler tal situação. É como se o jogo proporcionasse o 

                                                             
10 O termo logosfera é colocado por Rolando Barthes (2007) como um contexto instaurado. Perceber esse 
contexto, que pode ser opressor, é um passo para destacar-se dele, ou modificá-lo.  
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distanciamento entre o sujeito e a sua ação para que, assim, ciente daquilo que vivencia, 

possa tomar decisões e agir dentro dos limites e das regras criados.  

O jogo torna-se, então, fundamental para a consciência crítica do sujeito, a 

partir do momento em que se abre em leituras do possível da realidade e propõe formas 

diferentes entre ações e compreensões.   
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III JOGO 

 

III.1 O jogo: do que (se) trata? 

 

Richard Courtney (1980) apresenta uma vasta compilação de teorias, 

principalmente ligadas à origem do teatro tanto pelo viés histórico, como pelo 

pensamento teatral. Essa abordagem é feita por meio de diferenciadas análises de 

autores e profissionais advindos da psicologia e da psicanálise11, relacionando ou 

mesmo debatendo alguns dos estudos mais aceitos para a formação do pensamento 

humano, e da ativação da criatividade e da espontaneidade, bem como de sua relação 

com o jogo dramático. 

Ao conceituar o termo espontaneidade, o autor busca, no jogo 

psicodramático, as bases para sua fundamentação. Conclui ser esta uma faculdade 

passível de treinamento. Ou seja, para Courtney (1980), o indivíduo é espontâneo ao 

passo que se deixa levar por ações e reações livres e sempre renovadas em seu estado, 

em contraponto ao indivíduo estereotipado, que apresenta um comportamento 

convencional (COURTNEY, 1980, p.98). 

 Também é fundamental, no jogo dramático, ter uma capacidade criativa 

necessária para o seu trabalho. Para fundamentar o tema, Courtney (1980) utiliza Freud, 

que apresenta o conflito como base da neurose e da criatividade, pois, nos dois casos, há 

a saída de uma realidade insatisfatória para o mundo da imaginação. A diferença entre 

elas é que o artista criativo tem a capacidade de controlar essa fuga, ou seja, na 

criatividade existe um caminho de volta, controlado. Nesse caso, a descarga emotiva 

reprimida é alcançada no momento de explosão do artista. Para Freud, o cerne da 

imaginação criativa é uma continuação e um substituto para o jogo dramático infantil. 

Essas sensações estão no inconsciente do sujeito. O jogo pode ser a válvula de escape 

de sensações vividas e experimentadas quando criança, presentes em seu inconsciente. 

 Courtney também traz estudos que complementam ou reformulam as 

proposições sobre a criatividade, que revelam o valor de sua prática na ação artística. 

Ao concluir a conceituação do termo por meio do estudo de Ernst Kris12, fica claro que 

                                                             
11 A obra de Sigmund Freud é recorrente em todo o estudo de Courtney (1980), sendo utilizando diversas 
publicações como orientadoras do estudo sobre jogo e pensamento, justificando diferentes conceitos e 
origens de termos.  
12 Autor utilizado por Courtney (1980) para complementar a análise sobre estética e criatividade e que 
diferencia de Freud em pontos cruciais: enquanto Freud defende o fenômeno criativo presente no 
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a “criatividade artística é um comportamento de solução de problemas, integra 

‘significados particulares’ em um produto de valor social. É o modo pelo qual o artista 

[e o sujeito] se integra à sociedade” (COURTNEY, 1980, p. 112).  

Novamente, percebe-se a estreita relação da imaginação em Foucault na 

tentativa de explorar essa potência e ainda a representação envolvendo mecanismos 

fundamentais da compreensão humana do sujeito. 

Johan Huizinga (1938) – referência na história moderna por aproximar 

história, arte e cultura – pensa o jogo como um importante fenômeno de compreensão 

do homem e da sociedade. Em Homo Ludens, publicado originalmente em 1938, o autor 

aponta, já no prefácio, a necessidade de se repensar os termos homo sapiens ou homo 

faber (saber). A faculdade humana de jogar é sua defesa ao conceito ludens que, embora 

também presente em outros animais, confere ao homem a possibilidade de se descobrir, 

compreender-se, entender a natureza, viver em sociedade, uma vez que, para ele, é pelo 

jogo e no jogo que a civilização se desenvolve. Agregando o conceito de jogo ao de 

cultura, Huizinga mostra que ela contém o elemento lúdico e sobre ele as sociedades se 

organizam. Ao longo de seu estudo, percebe-se que o saber e a razão ajudam o homem a 

se desenvolver, no entanto, antes do saber, está o jogo.  

Para refletir o jogo como marco de socialização, o autor aborda o fenômeno 

lúdico no homem primitivo, principalmente no que tange à cerimônia de rituais e ao 

jogo infantil, ou ao brincar. Observa, então, que esse jogo fundamental e natural é base 

para variações múltiplas de outros jogos, tendo todos uma base única e característica 

que se interpelam.  

O primeiro destaque de sua obra é a tentativa de encontrar uma definição 

biológica única para o complexo termo jogo, como se vê no excerto:  

 
Há uma extraordinária divergência entre as numerosas tentativas de definição 
da função biológica do jogo. Umas definem as origens e fundamento do jogo 
em termos de descarga de energia vital superabundante, outras como 
satisfação de um certo “instinto de imitação”, ou ainda simplesmente como 
uma “necessidade” de distensão. Segundo uma teoria, o jogo constitui uma 
preparação do jovem para as tarefas sérias que mais tarde a vida dele exigirá, 
segundo outra, trata-se de um exercício de autocontrole indispensável ao 
indivíduo. Outras veem o princípio do jogo como um impulso inato para 
exercer uma certa faculdade, ou como desejo de dominar e competir. Teorias 
há, ainda, que o consideram uma “ab-reação”, um escape para impulsos 
prejudiciais, um restaurador da energia dispendida por uma atividade 
unilateral, ou “realização do desejo”, ou uma ficção destinada a preservar o 
sentimento de valor pessoal etc. (HUIZINGA, 2014, p. 4). 

                                                                                                                                                                                   
inconsciente, Kris admite a hipótese desse fenômeno numa esfera de pré-consciência, numa relação de 
dominação do ego sobre o id.    
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Ao final da citação, Huizinga (2014) aponta semelhanças com o pensamento 

freudiano, uma vez que Freud considera o sonho a realização do desejo. Nesse sentido, 

o jogo também poderia ser considerado uma realização de desejos, de onde vem o 

prazer.  

As definições biológicas não abarcam o que de mais fundamental há no 

jogo. Por elas, percebe-se que atividades simples do corpo, apontadas pelo autor como 

“mecânicas”, resolveriam as finalidades biológicas. A elas faltam o que torna o jogo 

fundamental e de difícil definição: sentimentos e sensações que são únicas e subjetivas. 

 
E, contudo, é nessa intensidade, nessa fascinação, nessa capacidade de 
exercitar que reside a própria essência e a característica primordial do jogo. O 
mais simples raciocínio nos indica que a natureza poderia igualmente ter 
oferecido a suas criaturas todas essas úteis funções de descarga de energia 
excessiva, de distensão após um esforço, de preparação para as exigências da 
vida, de compreensão de desejos insatisfeitos etc., sob a forma de exercícios 
e reação puramente mecânicos. Mas não, ela nos deu a tensão, a alegria e o 
divertimento do jogo. (HUIZINGA, 2014, p. 5). 
 

Se o jogo não é uma simples ação mecânica e seu fenômeno prescinde um 

sentimento de alegria, divertimento ou mesmo tensão, ele é fundamento da cultura e da 

sociedade. Ao ser impulsionado pelo sentimento, está presente em quase todas as 

relações sociais e no surgimento de uma cultura, seja ela uma cultura dada de um povo, 

região, país ou mesmo a cultura de microrrelações que se estabelecem entre alguns 

poucos indivíduos, um grupo de pessoas. Huizinga (2014) afirma que o jogo está 

presente em toda parte, mesmo que não se perceba.  

 
Encontramos o jogo na cultura, como um elemento dado existente antes da 
própria cultura, acompanhando-a e marcando-a desde as mais distantes 
origens até a fase de civilização em que agora nos encontramos. Em toda a 
parte, encontramos presente o jogo, como uma qualidade de ação bem 
determinada e distinta da vida “comum”. (HUIZINGA, 2014, p. 6). 
 

O seu método de pesquisa se faz importante, pois, pensa o jogo como 

manipulação de imagens pela imaginação. Assim como antes observado, a realidade é 

fonte de imagens que, pela ação da imaginação, transformam-se, ou são substratos para 

criação de novas imagens. Estas, por sua vez, são novamente manifestas pelo sujeito por 

meio do jogo. A relação entre imagens, imaginação, manipulação, ordenação e 

representação está presente em seu estudo. Dessa forma, Huizinga (2014) propõe um 

método de reflexão sobre o jogo: 

 
Procuraremos considerar o jogo como o fazem os próprios jogadores, isto é, 
em sua significação primária. Se verificarmos que o jogo se baseia na 
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manipulação de certas imagens, numa certa “imaginação” da realidade (ou 
seja, a transformação destas em imagens), nossa preocupação fundamental 
será, então, captar o valor e o significado dessas imagens e dessa 
“imaginação”. Observaremos a ação destas no próprio jogo, procurando 
assim compreendê-lo como fator cultural da vida. (HUIZINGA, 2014, p. 7). 
 

Entender o jogo como “fator cultural da vida” é a máxima de Huizinga 

(2014), ao defender que o jogo é elemento fundamental da cultura, inclusive para o seu 

surgimento. Sem definições lógicas, biológicas ou estéticas, contém, contudo, 

características dessas três grandes áreas do conhecimento e do pensamento humano, 

combinando e compondo questões imprescindíveis ao desenvolvimento humano. Por 

esse motivo, o autor pontua que “o jogo é uma função da vida” (HUIZINGA, 2014, p. 

10). Com essa afirmação, elenca certas características fundamentais dos jogos, 

universais e compreendidas em qualquer manifestação de jogo: infantil, ritual, artístico, 

no esporte, no direito, na guerra. 

A primeira peculiaridade é o fato de o jogo ser livre. Daí, uma segunda 

emerge, a de promover uma evasão da realidade, como mostra o autor: 

 

Chegamos, assim, à primeira das características fundamentais do jogo: o fato 
de ser livre, de ser ele próprio liberdade. Uma segunda característica, 
intimamente ligada à primeira, é que o jogo não é vida “corrente” nem vida 
“real”. Pelo contrário, trata-se de uma evasão da vida “real” para uma esfera 
temporária de atividade com orientação própria. Toda criança sabe 
perfeitamente quando está “só fazendo de conta” ou quando está “só 
brincando”. (HUIZINGA, 2014, p. 11). 

 
Ao apontar características como a liberdade intrínseca ao jogo, o autor 

demonstra que isso permite que o jogador possa evadir-se da realidade e, pela 

imaginação, manipular as imagens reais em uma nova conformação que se adéque aos 

objetivos, às necessidades ou aos desejos próprios, dentro de um determinado tempo e 

espaço. Aqui se encontra outro aspecto do jogo: os limites de tempo e espaço. 

 
O jogo distingue-se da vida “comum” tanto pelo lugar quanto pela duração 
que ocupa. É esta a terceira de suas características principais: o isolamento, a 
limitação. É “jogo jogado até o fim” dentro de certos limites de tempo e de 
espaço. Possui um caminho e um sentido próprios. (HUIZINGA, 2014, p. 
12). 

 
Também é importante notar a menção à estética feita por Huizinga, sugerida 

não como parâmetro de definição, mas como elemento presente na manifestação 

ocorrida no ato de jogar. Criar formas estéticas é apropriar-se das imagens refeitas, 

recriadas e reelaboradas pela imaginação, em uma ordenação estética que possa ser, 

novamente, manifestada mediante a realidade, em um momento de ilusão. Esta é marca 
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característica de delimitação do espaço e do tempo. Nessa definição, são apresentadas as 

imagens criadas pelo processo de imaginação em uma forma estética. E, no espaço e 

tempo delimitados por uma ilusão, a realidade deixa de existir como fator regulador que 

o autor chama de vida “cotidiana” ou vida “normal”. No espaço de ilusão, novas leis 

contornam as ações e a manifestação do sujeito que joga.    

 
Desde a mais tenra infância, o encanto do jogo é reforçado por se fazer dele 
um segredo. Isto é, para nós, e não para os outros. O que os outros fazem, “lá 
fora”, é coisa de momento não nos importa. Dentro do círculo do jogo, as leis 
e costumes da vida cotidiana perdem validade. Somos diferentes e fazemos 
coisas diferentes. Esta supressão temporária do mundo habitual é 
inteiramente manifesta no mundo infantil, mas não é menos evidente nos 
grandes jogos rituais dos povos primitivos.  (HUIZINGA, 2014, p. 15-16). 
 

Se em As palavras e as coisas, Foucault (1969) trata da ordenação do 

mundo que passa pela imaginação, também Huizinga (2014) reflete sobre a ordem 

dentro da ordem do jogo. Em outras palavras, para o autor holandês, o jogo não apenas 

proporciona uma ordenação, em si mesmo, ele é ordem. Esse fenômeno propiciado pela 

imaginação torna-se, então, base para se compreender a evolução de pensamento do 

homem, que precisa passar por esse processo de ordenação da natureza. Fica claro, em 

Huizinga (2014), que esse processo em si pode ser considerado jogo. 

 
Reina dentro do domínio do jogo uma ordem específica e absoluta. E aqui 
chegamos a sua outra característica, mais positiva ainda. Ele cria ordem e é 
ordem. Introduz na confusão da vida e na imperfeição do mundo uma 
perfeição temporária e limitada, exige uma ordem suprema e absoluta: a 
menor desobediência a esta “estraga o jogo”, privando de seu caráter próprio 
e de todo e qualquer valor. É talvez devido a esta afinidade profunda entre 
ordem e jogo que este, como assinalamos de passagem, parece estar em tão 
larga medida ligado ao domínio da estética. Talvez esse fator estético seja 
idêntico aquele impulso de criar formas ordenadas que penetra o jogo em 
todos os seus aspectos. (HUIZINGA, 2014, p. 13). 
 

Ao trazer a dimensão da estética para seu pensamento, Huizinga já aponta 

um caminho para o jogo teatral. Ele, apresentado sob uma forma estética e capaz de 

ordenar a realidade, é uma importante reflexão. 

Ainda é possível dizer que ser desobediente e “estragar” o jogo leva à 

quebra da “ilusão – palavra cheia de sentidos que significa literalmente ‘em jogo’ (de 

inlusio, illudere ou inludere)” (HUIZINGA, 2014, p. 14, grifos do autor). Como já 

pontuado anteriormente, Freud (1969) alia essa ilusão ao prazer, ou seja, estar em jogo, 

ou estar entregue à ilusão em um espaço estético (entre o real e a ficção), é estar em 

busca da realização do desejo. Como já observado, a criança se entrega de tal forma a 
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esse momento que seu jogo torna-se espontâneo, livre e, consequentemente, propício às 

descobertas em momentos de prazer.  

Dadas as características do jogo, Huizinga (2014) volta-se para outra 

questão importante: sua finalidade. Exemplificando com estudos de civilizações antigas 

e povos primitivos e também com o jogo infantil, o autor entra em outro termo que, 

nesta pesquisa, torna-se essencial: a representação. Tendo duas finalidades importantes, 

Huizinga fala do campo da luta e da representação:  

 
A função do jogo, nas formas mais elevadas que aqui nos interessam, pode de 
maneira geral ser definida pelos dois aspectos fundamentais que nele 
encontramos: uma luta por alguma coisa ou a representação de alguma coisa. 
Estas duas funções podem também por vezes confundir-se, de tal modo que o 
jogo passe a “representar” uma luta, ou, então, se torne uma luta para melhor 
representação de alguma coisa. (HUIZINGA, 2014, p. 16-17). 
 

Em seguida, o autor esclarece o seu conceito de representação, apontando 

duas definições: a primeira delas aproximando-a ao senso comum, ao comparar o 

“representar” com “mostrar”, exemplificando, inclusive, com a situação de um pavão 

que abre sua cauda para uma fêmea. Simplesmente “mostrar” a cauda não torna o ato 

uma representação. Mas, ao fazer a analogia com o jogo infantil, o autor aponta a 

segunda acepção: uma importante compreensão ao ligar o termo “representar” com a 

ludicidade e com a ação da imaginação.   

 
Representar significa mostrar, e isto pode consistir simplesmente na exibição, 
perante o público, de uma característica natural. [...] sabemos que as 
exibições das crianças mostram, desde a mais tenra infância, um alto grau de 
imaginação. A criança representa alguma coisa diferente, ou mais bela, ou 
mais nobre, ou mais perigosa do que habitualmente é. Finge ser um príncipe, 
um papai, uma bruxa malvada ou um tigre. A criança fica literalmente 
“transportada” de prazer, superando-se a si mesma a tal ponto que quase 
chega a acreditar que realmente é esta ou aquela coisa, sem contudo perder 
inteiramente o sentido da “realidade habitual”. Mais do que uma realidade 
falsa, sua representação é a realização de uma aparência: é imaginação no 
sentido original do termo.  (HUIZINGA, 2014, p. 17). 
 

 Para a criança, a realidade do jogo é verdadeira, mesmo em situação de 

ficção, ressaltando-se a expressiva importância do jogo por ser um elo fundamental 

entre sujeito e o mundo e, por meio dele, suscitar o conhecimento. 

 

III.2 Contrapontos e complementos ao Homo Ludens 

 

Enaltecendo a pesquisa de Huizinga (2014) e ao mesmo tempo 

problematizando-a ao trazer as brechas desse estudo, Roger Callois (1958) apresenta sua 
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visão de jogo, relevante pela forma como o percebe, seja naturalizado no 

comportamento humano, seja considerando-o necessário em uma espécie de fuga da 

realidade.  

A principal diferença nos estudos de Callois (1990) é a identificação de 

variados tipos de jogos, classificados de acordo com suas características básicas. 

Categorizações que se misturaram, confirmando a complexidade dos jogos. Também 

interessa mostrar, em sua teoria, como os jogos fazem parte do cotidiano das pessoas e, 

aparentemente, sem função formal, tornam-se um escape essencial à realidade. Ao fazer 

emergir essa classificação, Callois levanta comparações entre os mais variados tipos de 

jogos: do xadrez ao teatro, do futebol ao ritual, dos jogos em parques de diversões às 

apostas lotéricas. Se todos têm elos comuns, ao mesmo tempo, têm singularidades que 

os diferenciam.  

 
Os jogos são em número variadíssimo e de múltiplos tipos: jogos de 
sociedade, de destreza, de azar, jogos de ar livre, de paciência, de construção, 
etc. Apesar dessa quase infinda diversidade, e com uma notável constância, a 
palavra “jogo” evoca por igual as ideias de facilidade, risco ou habilidade. 
Acima de tudo, contribui infalivelmente para uma atmosfera de descontração 
ou de diversão. Acalma e diverte. (CALLOIS, 1990, p. 9). 
 

Mesmo sendo a evasão do real que direciona o sujeito à diversão, o jogo 

também acaba se firmando como fator incisivo na formação da cultura, tal qual 

apontado por Huizinga (2014). Se, em Homo Ludens (HUIZINGA, 2014), é possível 

compreender princípios do jogo no direito, na política e na guerra, há de se perguntar: o 

caráter lúdico não deve prevalecer para que haja jogo? Assim, surge a problematização 

do jogo, ao demostrar sua importância como formação subjetiva e social, sendo, 

portanto, essencial ao desenvolvimento do homem.   

A criança joga livremente em sua brincadeira, ao mesmo tempo em que, 

inconscientemente, assimila parâmetros e regras sociais. O jogo proporciona-lhe o 

entendimento do real, por meio da ação lúdica, que se ordena no imaginário. A 

atividade torna-se, então, fator transformador: é uma evasão lúdica da realidade, mas 

uma evasão transformadora, que permite à criança voltar à realidade com uma 

percepção diferenciada. Muitas vezes, essa assimilação propicia a compreensão de 

regras e condutas sociais e culturais do ambiente onde vive.  

O jogo não é exclusividade da criança, mas elemento presente na sociedade 

como um todo, conforme mostram Callois (1990) e Huizinga (2014). Até mesmo no 

direito, na política e na guerra, há princípios do jogo por serem, justamente, regras e 
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condutas normatizadas e assimiladas e que, de alguma forma, surgiram dessa evasão do 

real. Em outras palavras, as formas como se respeitam as regras de uma carta de 

direitos, os limites da guerra ou as condutas políticas, sejam elas observadas em níveis 

macro e micro, são delineadas por meio de princípios semelhante ao ocorrido com o 

jogo lúdico, que, espontaneamente, cria limites de atuação. Se tais limites forem 

quebrados, esvai-se o jogo e a ludicidade. 

 
Por estes exemplos apercebemo-nos de uma espécie de marca ou de 
influência do princípio do jogo ou, pelo menos, de uma convergência com 
suas ambições próprias. Por aí se poderá seguir o próprio progresso da 
civilização na medida em que esta consiste na passagem de um universo rude 
a um universo administrado, assente num sistema coerente e equilibrado, 
quer de direitos e deveres, quer de privilégios e responsabilidades. O jogo 
inspira ou confirma este equilíbrio. Proporciona continuamente a imagem de 
um meio puro, autônomo, onde regra, respeitada voluntariamente por todos, 
não favorece nem lesa ninguém. Constitui um ilhéu de claridade e de 
perfeição, ainda que seja ínfimo e precário, revogável e auto extinguível. Mas 
esta duração fugaz, e essa extensão rara, que deixam de fora as coisas 
importantes, valem, pelo menos, como modelo. (CALLOIS, 1990, p. 15). 
 

Dessa forma, Callois defende que o jogo é um escape importante para o 

reconhecimento da própria realidade, já que prepara o indivíduo para viver desafios. 

Não significa dizer que o jogo é um treino para atividades do adulto, ou seja, a criança 

que brinca desmontando um carrinho não está se habilitando para se tornar um 

mecânico, ou outra que vista bonecas treina para o trabalho com moda (CALLOIS, 

1990, p. 16). No entanto, é uma forma de superação de obstáculos, de entendimento e 

conhecimento do mundo. Se, pelo jogo, uma dada cultura se forma, também é pelo jogo 

que ela é assimilada.  

Essa conclusão ajuda a compreender algo que diferencia as abordagens de 

Huizinga (2014) e Callois (1990). Para o primeiro, o jogo antecede a cultura e acaba por 

delimitar os seus contornos; enquanto o segundo coloca um eterno desdobrar do jogo, 

antes e depois de se configurar culturas dos povos. É como se o jogo alimentasse a 

cultura que, por sua vez, gerasse novas formas do homem lidar com jogo, ou mesmo, 

fazendo surgir novos jogos. Também há casos em que jogos se transformam: ritos em 

jogos de brincadeira, disputas em ritos. Continuam sendo jogos, mas com interesses 

diferentes para quem os joga e, mesmo assim, igualmente relevantes para o 

desenvolvimento humano. Enfim, outras características também são elos comuns a 

todos os tipos de jogos: além da liberdade, também é comum ao jogo ser delimitado, 

incerto, improdutivo (no sentido de gerar bens), regulamentado e ficcional. Inclusive há 

a possibilidade de estar só no jogo, em silêncio. 
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Callois (1990) desenvolve aquilo que lhe pareceria ter faltado em Huizinga 

(2014), que é justamente a classificação dos jogos. Pensando em características 

fundamentais e que podem coexistir, o autor apresenta quatro tipos de jogos: os de 

competição – Agon; os de sorte – Alea; os de simulacro – Mimicry; e os de vertigem – 

Ilnix (CALLOIS, 1990, p. 32). Também indica parâmetros de intensidade desses jogos, 

sendo um deles mais próximo da fantasia e da imaginação, que ele denomina Paidia, 

num outro extremo de intensidade, há o que se refere ao condicionamento de regras e ao 

treinamento para sua execução, está o chamado Ludus. Mesmo com peculiaridades 

diferentes, continuam sendo jogos, com propriedades em comum, sendo a principal 

delas o fator liberdade:   

 
Todavia, é indiscutível que o jogo deve ser definido como uma atividade 
livre e voluntária, fonte de alegria e divertimento. Um jogo em que fôssemos 
forçados a participar deixaria imediatamente de ser jogo. Tornar-se-ia uma 
coerção, uma obrigação de que gostaríamos de nos libertar rapidamente. 
Obrigatório ou simplesmente recomendado o jogo perderia uma de suas 
características fundamentais, o facto de o jogador a ele se entregar 
espontaneamente, de livre vontade e por exclusivo prazer, tendo a cada 
instante a possibilidade de optar pelo retiro, pelo silêncio, pelo recolhimento, 
pela solidão ociosa ou por uma atividade mais fecunda. (CALLOIS, 1990, p. 
26). 
 

Ao tratar dos elementos base de todo jogo, Callois (1990) não se distancia 

do pensamento de Huizinga (2014). Ambos tratam dessas características ao falarem de 

fundamentos dos jogos, mas, enquanto Huizinga já leva a pensar essas características no 

desenvolvimento social, Callois ainda classifica os possíveis jogos em tipos que 

mantêm as características fundamentais, mas que se apresentam de diferenciadas 

formas.  

O que mais nos interessa nessa abordagem é a classificação do Mimicry, 

pois é o tipo de jogo que mais desenvolve o “como se”, ou seja, a interpretação, o jogo 

livre do faz de conta, a improvisação. Callois assim descreve: 

 
Mimicry – Qualquer jogo supõe a aceitação temporária ou de uma ilusão 
(ainda que esta palavra signifique apenas entrada em jogo: in-lusio), ou, pelo 
menos, de um universo fechado, convencional e, sob alguns aspectos, 
imaginário. O jogo pode consistir, não na realização de uma atividade ou na 
assumpção de um destino num lugar fictício, mas sobretudo na encarnação de 
um personagem ilusório e na adopção de respectivo comportamento. 
Encontramo-nos, então, perante uma variada série de manifestações que têm 
como característica comum a de se basearem no facto de o sujeito jogar a 
crer, a fazer crer a si próprio ou a fazer crer aos outros que é outra pessoa. 
(CALLOIS, 1990, p. 39). 
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Percebemos que, mesmo carregado de ludicidade e espontaneidade, jogar 

como se coloca uma regra: não sair da fantasia, da crença no jogo. Assim, quando se 

cria simulacros do real, fazendo emergir imagens inconscientes ou pré-conscientes para 

a realização de um universo fantasioso em que se pode trabalhar e desdobrar essas 

imagens seguindo as necessidades do prazer, há a presença dessa regra básica. A 

fantasia em si é livre, mas não é permitido sair dela, estragando o jogo. Trata-se de uma 

delimitação ou uma regra para o jogo. Nesse simulacro do real, também há algo de 

incerto, uma vez que os insights para o desdobramento de novas imagens que surgem, 

de certa forma, ao acaso. Vejamos como o autor explica a dicotomia da liberdade da 

fantasia com a fixação de uma regra: 

 
Há muitos jogos que não envolvem regras. Deste modo, não existem regras, 
pelo menos em termos fixos e rígidos, para brincar às bonecas, aos soldados, 
aos polícias e aos ladrões, aos cavalos, aos comboios, aos aviões, em geral 
aos jogos que supõem uma livre improvisação e cujo o principal atractivo 
advém do gozo de desempenharmos um papel, de nos comportarmos como se 
fôssemos determinada pessoa ou determinada coisa, uma máquina, por 
exemplo. Apesar do caráter paradoxal da afirmação, eu diria que, aqui, a 
ficção, o sentimento do como se substitui a regra e desempenha exatamente a 
mesma função. (CALLOIS, 1990, p. 28). 
   

Estabelecer o contraponto entre a liberdade e a regra do jogo é, segundo o 

autor, fator primordial para o estabelecimento da cultura e para a inserção social. A 

identificação do homem com sua cultura passa por essas formas de jogo. Primeiro, na 

experimentação livre que, aos poucos, delimita-se, sendo incorporadas regras que o 

próprio sujeito cria para satisfazer as necessidades do desejo que lhe aparecem. Até 

mesmo abdicar das regras já conhecidas do real, criando o universo ficcional com novas 

regras, é uma forma de assimilar melhor a realidade. Esse afastamento e aproximação à 

regra é comum ao ser humano e observado de forma clara ao se pensar o 

desenvolvimento infantil. Quanto mais novas, mais propensas aos jogos de faz de conta 

estão as crianças. A incorporação das regras vai gradativamente acompanhando a idade; 

consequentemente, os jogos que despertam mais interesse nas crianças mais velhas têm 

regras mais claras e assim por diante. Mas nunca há a substituição do jogo anterior. 

Falamos em tendência, mas não em supressão. Eles continuam coexistindo, 

independente da idade, joga-se com o faz de conta. Mesmo os adultos jogam o mimicry: 

sendo mais óbvio no carnaval, ao se cobrir o rosto com máscaras visando a liberdade, 

diversão e evasão do real, seja em determinadas relações, nas quais se busca, com a 

ajuda da imaginação, transformar-se para melhor agir em certas situações. 
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Se o presente estudo procura apresentar o jogo como chave do 

desenvolvimento humano – que se processa na observação do real e na sua 

transformação, como forma de se colocar subjetivamente mediante seus desafios –, 

surge a regra como um importante ponto de compreensão desse desenvolvimento.  

 
As regras são inseparáveis do jogo, assim que este adquire aquilo a que eu 
chamaria existência institucional. A partir desse momento, fazem parte da sua 
natureza de cultura. São elas que o transformam em (fecundo e decisivo) 
veículo. Mas persiste no âmago do jogo uma liberdade primeira, necessidade 
de repouso e, simultaneamente, distração e fantasia. Essa liberdade é o motor 
indispensável do jogo e permanece na origem das suas formas mais 
complexas e mais estritamente organizadas. A tal poder original de 
improvisação e de alegria geral, chamo eu paidia. A paidia conjuga-se com o 
gosto pela dificuldade gratuita, a que proponho chamar de ludus, e 
desemboca nos variados jogos a que pode ser atribuída, sem exagero, uma 
intensão civilizatória. Efectivamente, eles ilustram os valores morais e 
intelectuais de uma cultura, bem como contribuem para os determinar e 
desenvolver. (CALLOIS, 1990, p. 47-48). 
 

Embora não exista a pretensão de uma abordagem sociológica, uma vez que 

o trabalho se foca na subjetividade ou no desenvolvimento psicossocial, é inerente que a 

cultura seja fator primordial nesse desenvolvimento. Ambos os estudos, tanto de 

Huizinga (2014) como de Callois (1990), auxiliam a pensar o ser humano se 

descobrindo na cultura, por meio de necessidades pessoais, ao que Freud vem contribuir 

pela proposição do inconsciente e das questões do desejo. Encontrar os elos desses 

estudos faz-se necessário para um aprofundamento teórico do jogo que impulsiona a 

práxis, de forma a pensar nela no campo da preparação do ator e, mais ainda, na 

importância do jogo teatral para a arte nos primeiros anos da Educação Básica. O jogo 

não pode ser visto como pré-acontecimento, mas como fator inerente ao 

desenvolvimento humano. São os momentos de prazer e de ludicidade que garantem a 

evasão da realidade e, consequentemente, a compreensão e a propulsão para, 

novamente, encarar o real.  

Nesse ensejo, há a necessidade do jogo infantil, da performance e da arte, a 

potência do jogo teatral como fator de desenvolvimento subjetivo e, consequentemente, 

objetivo, ao impulsionar as relações sociais. Os performers suscitam o jogo, ao 

provocarem interrupções no cotidiano das cidades. Não são em vão seus esforços para 

buscar um novo olhar acerca da cidade, sobre as relações. Suas práticas interventivas 

procuram atingir justamente essa evasão da realidade para melhor compreendê-la. Não é 

o foco deste estudo a performance, mas utilizamos esse breve exemplo apenas para 
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realçar o jogo em suas diversas inserções, em épocas ou ocasiões da vida, dos diferentes 

atores sociais.  

 

III.3 O teatro e suas formas de jogar: do cotidiano ao jogo de cena 

 

Pensar neste trabalho crítico acerca do jogo – com base em recortes teóricos 

específicos, bem como inserindo a reflexão no campo do pensamento sobre o 

desenvolvimento humano e do conhecimento – conduz aos processos de práxis. 

Diversos autores propõem práticas com jogos, em todos, percebe-se esses princípios ora 

já desenvolvidos. Estimular o jogo funciona como permitir ao sujeito entrar em contato 

com o real. O escape do imaginário, no entrelugar das possibilidades da imaginação, 

satisfaz ao princípio do prazer e ao da realidade, que se dá pela necessidade de se 

posicionar de maneiras diferenciadas a cada momento.  

Por que em diversos momentos, neste estudo, surge o jogo infantil? Por 

estar claro que são momentos lúdicos, principalmente os jogos livres e, ao mesmo 

tempo, por perceber como esses jogos agem diretamente no crescimento e no 

desenvolvimento afetivo, social e cognitivo. Não se pode estabelecer uma separação 

radical entre infância e vida adulta, mas, sim, observar que as vivências da infância 

refletem na vida social e cultural. Percebe-se isso não apenas em experiências 

subjetivas, ou seja, na análise de um indivíduo, mas na sociedade composta por 

crianças, adolescentes, adultos e idosos, por suas conflituosas relações tão importantes 

para o próprio desenvolvimento social.  

Se tais relações são importantes e se o jogo também é relevante, torna-se 

necessário entender como a sociedade se transforma por meio das diversas mudanças 

proporcionadas pelo jogo. Isso pode se dar de muitas formas: natural e espontânea, ou 

por meio de jogos que naturalmente emergem do cotidiano; e, de outra maneira, com 

situações em que se necessita do estímulo ao jogo. Nas crianças, a vivência com os 

jogos espontâneos pode ser mais fácil de observar. Em ambos os casos, falamos de 

tomadas de consciência que somente são possíveis se impulsionadas pela transformação 

das imagens da realidade por meio da ação imaginária. 

Interessante pensar em liberdade e regras como características do jogo 

analisadas. O pensamento paradoxal entre conceitos aparentemente distantes entre si 

está presente no ato de jogar.  Daí emerge a dimensão da alteridade. Ao mesmo tempo 

em que o jogo é um momento de ação livre, as regras o tornam desafiador e, de certo 
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modo, lúdico. Abrir mão da liberdade é deixar o jogo, do mesmo modo que abrir mão 

das regras também pode “estragar” o jogo. A alteridade surge justamente como medida 

para a necessidade das regras ou para fazer-se livre, criando critério necessário para a 

continuidade do jogo.  

Desenvolver caminhos para a alteridade é um passo importante para o 

conhecimento crítico e reflexivo. Também se torna estímulo para a tomada de decisões, 

a compreensão da personalidade e a visão de si na relação com o outro.  

Nos jogos de simulacro, no teatro, a capacidade de se imaginar em outro 

tempo/espaço e de ser outra pessoa faz com que o jogador possa olhar de forma mais 

profunda para si mesmo. Ao mesmo tempo, observa-se a realidade sob pontos de vista 

que são diferentes dos seus, que emergem com a capacidade de ser um outro, aí está a 

relevância do como se ou da mimicry. Crianças e adultos se colocam no lugar do outro, 

ambos buscam distanciamentos para suprir demandas advindas pelo princípio do prazer 

ou pela necessidade. 

 

III.4 O jogo, a imagem e a criança: introdução ao jogo simbólico 

 

Pensar o desenvolvimento cognitivo no tocante à imaginação também é 

objeto de estudo de Ingrid Koudela (1884), cujos apontamentos estão na importante 

publicação Jogos Teatrais, marco da pesquisa desses jogos no Brasil. O que é caro em 

seu trabalho é justamente a maneira como a autora apresenta a função simbólica para o 

desenvolvimento humano, tendo como parâmetro de comparação a própria função 

simbólica na arte. Em sua análise, a pesquisadora afirma que somente no homem se 

percebe a capacidade de fazer símbolos (KOUDELA, 2002, p. 28). 

Tendo por base outras referências da psicologia, grande parte embasada por 

Piaget, Ingrid Koudela também conclui que o jogo é fundamental para assimilação de 

novas experiências e sua repetição tem como função acomodar o aprendizado gerado. 

Nesse sentido, suas ideias se aproximam daquelas já apontadas por Benjamin (2002). 

Ela também destaca que a base do jogo é a imaginação dramática (KOUDELA, 2002, p. 

28). 

A autora aponta que a compreensão do desenvolvimento cognitivo da 

criança começa a se aproximar da função básica da imaginação na elaboração do 

conhecimento e da exaltação da imagem como propulsora da função simbólica. No 

seguinte excerto, Koudela analisa esse pensamento: 
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Se aceitarmos que a função simbólica resulta de um processo espontâneo que 
continua o tempo todo na mente humana, o ver abstrativo é o fundamento de 
nossa racionalidade. Nesse sentido, a simbolização é pré-raciocinativa mas 
não pré-racional. Antes de qualquer racionalização ou silogismo consciente, a 
mente humana elabora símbolos que refletem um esforço consciente de 
compreensão. Enquanto que os significados fornecidos através da forma 
discursiva exigem o aprendizado do vocabulário e da sintaxe, o símbolo não-
discursivo prescinde de qualquer aprendizagem. (KOUDELA, 2002, p. 28). 
 

O que temos no pensamento anterior é a confirmação de que as imagens do 

mundo, ou as imagens do real, passam por um processo de simbolização que prescinde 

o discurso oral, especialmente se considerar esse processo com crianças que ainda não 

elaboraram a linguagem. Mesmo sem vocabulário e graças à operação simbólica que já 

é capaz de desenvolver, a criança apreende a realidade por essas vivências. Por meio 

dessa experiência, prepara o campo propício para o aprendizado da linguagem e do 

discurso que regem, de forma racional, o pensamento do homem. Em outras palavras, 

antes mesmo de se configurar o discurso, as imagens do real já podem ser percebidas 

como críticas ou dialéticas, e a “dupla distância”13 que a imagem adquire é percebida 

pela criança que elabora, por elas, seu raciocínio. 

O jogo é um importante fator de elaboração de imagens, por meio de 

experimentação e simbolização. Logo, o processo de conhecimento é necessário nos 

primeiros anos de vida por construir um caminho que leva ao desenvolvimento da 

linguagem. Além disso, o estímulo contínuo ao jogo, mesmo após esse período, tende a 

ajudar em elaborações e abstrações mais complexas, uma vez que a imaginação pode 

transgredir e deslocar, destacar-se do discurso.  

Em suma, a imaginação proporciona uma experiência única de assimilação 

do real, por meio das imagens que podem ser simbolizadas e, assim, experimentadas de 

forma autônoma pela criança. As experiências incorporadas são aquisições de 

conhecimento que não foram impostas pelo meio exterior, mas elaboradas pela 

necessidade e pela vontade da própria criança. O jogo simbólico, por ser subjetivo, é 

autêntico e caminha de acordo com a demanda ou com o desejo. Trata-se de um jogo 

que se processa mentalmente e fisicamente, seja projetado em objetos ou vivenciado em 

seu próprio corpo.14 

                                                             
13 Termo trazido do pensamento de Didi-Huberman (1998) explicado no capítulo I da dissertação. 
14 Jogo projetado e jogo pessoal (vivenciado no corpo) são termos discutidos por Peter Slade (1978). 
Basicamente, no jogo projetado, o sujeito utiliza objetos para projetar suas fantasias. Já no pessoal, o 
próprio indivíduo se transforma em objeto de projeção, ou seja, atua no jogo que executa, seja fazendo 
um personagem, seja interpretando a si próprio.  
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No momento que a imaginação dramática ganha a “fisicalidade”15 no jogo, 

há a geração de uma forma estética, assim como acontece na criação de um artista. 

Sendo essa forma estética subjetiva e objetivada em ato, é autônoma e, ainda que não 

seja racionalizada, é uma apropriação da realidade, transformada e retrabalhada para sua 

melhor assimilação. 

 
Se aceitarmos que a atitude estética é decorrência de uma necessidade básica 
do ser humano que é a versão simbólica da experiência, o caráter de 
distanciamento da vida corrente não significa evasão ou substituição do real 
por uma esfera fantasiosa, mas a evocação de uma realidade na ausência de 
qualquer objetivo habitual. (KOUDELA, 2002, p. 31). 
 

Realidade e fantasia se complementam na busca por solucionar uma 

necessidade ou um desejo. A resposta para essa falta (para o desconhecimento) é a 

experimentação do real que se dá pela fantasia. Nessa forma estética, ou seja, no jogo, 

não existem erros, mas a assimilação de uma realidade ainda não compreendida, a 

recriação de realidades possíveis.  

Há, ainda, outra questão destacada por Ingrid Koudela (2001) que é muito 

interessante: a criação de formas simbólicas e estéticas como maneira de dar vazão aos 

sentimentos. Nota-se, assim, uma aproximação com aquilo defendido no campo de um 

estudo afetivo para se abordar o jogo, como já pontuado com Freud (1969). Koudela 

claramente busca afastar seu pensamento da abordagem psicológica de prazer e 

desprazer e de superação do real, embora a elaboração de sentimentos por meio do jogo 

simbólico e a necessidade de compreensão de si no mundo sejam fatores fundamentais 

para o jogo.  

Também vale destacar, na pesquisa de Ingrid Koudela (2001), a sua visão 

para a evolução do símbolo no desenvolvimento infantil, que passa por estágios de 

evolução. A autora, seguindo uma abordagem piagetiana, posiciona o jogo simbólico 

entre os estágios Sensório-motor e o Operacional Concreto, ou seja, no Pré-operacional, 

quando se dá o início da assimilação das regras (sociais e/ou morais), que acontece 

ainda de forma heterônoma. É nesse estágio que a criança está sobre a égide da fantasia.  

Em linhas gerais, sabemos que, no período Sensório-motor, os objetos 

possuem função, ou seja, não há, por parte da criança, a transformação simbólica de 

seus papéis. Trata-se, portanto, de um período de observação e exploração do espaço e 

                                                             
15 O termo “fiscalização” (Physicalization) é uma tradução do conceito encontrado na obra de Viola 
Spolin (1987), traduzido no Brasil por Ingrid Koudela. Por ele, entende-se a maneira pelo qual o jogo se 
dá em nível físico, corporal e não verbal. 
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das coisas de maneira sensorial e pelo movimento. A transformação simbólica surge no 

período seguinte – Pré-operacional. Assim é que o pedaço de pau se torna um carrinho; 

o graveto, um avião; a espiga de milho, um microfone. Brincar, usando um objeto como 

se fosse outro, é decorrente da função simbólica, ou até da falta. 

O que mais interessa no momento da assimilação do real por meio do jogo 

simbólico é a experiência. O ato lúdico ocorre no tempo-espaço, impulsionado pela 

falta, cria um entrelugar de fantasia e realidade e, por ele, um espaço de conhecimento. 

 
Com a aquisição da “função simbólica”, a criança atinge outro nível de 
funcionamento intelectual. A evocação daquilo que está ausente requer o 
símbolo. A representação por meio de símbolos é o meio utilizado pelo ser 
humano para organizar sua experiência e compreendê-la. Logo que a criança 
começa a utilizar o símbolo surge o comportamento que envolve 
essencialmente a expressão por meio de imagens. Aparece o jogo simbólico 
[...] (KOUDELA, 2002, p. 34). 
 

Mais uma vez, retoma-se a ideia do papel fundamental da imagem para o 

jogo, como o próprio jogo simbólico torna-se um desenho de uma imagem no espaço. O 

que Ingrid Koudela (2002) vem completar, apoiada pela psicanálise e pela psicologia 

genética, é que essa falta16 fomenta a criação de uma nova imagem no espaço. Aí está o 

jogo simbólico em ação e em experiência sensível.  

Nessa experiência, a criança acaba por perceber a falta, colocando-se em 

distanciamento para compreender e assimilar a situação. Esse distanciamento é capaz de 

estimular, na criança, um posicionamento e uma tomada da atitude. Tomar atitude, aqui, 

significa projetar a imaginação dramática criando novas formas e imagens no espaço 

que supram a falta identificada no real.  

O período de maior evocação do jogo simbólico está entre os dois e sete 

anos – o chamado Pré-operacional. Fundamentados em Piaget, no estágio posterior, o 

Operacional Concreto, há uma maior socialização (principalmente com outras crianças), 

logo, a tendência de que os símbolos se tornem comuns, conforme lembra Koudela.   

Mesmo havendo um gradativo abandono do jogo simbólico, Ingrid Koudela 

(2002) pontua que a faculdade de jogar simbolicamente adquirida nessa etapa da vida, 

no período Pré-operacional, acompanha o ser humano. Assim, o estímulo ao jogo e à 

imaginação deve acontecer durante todo o desenvolvimento do ser, pois ele é 

                                                             
16 De acordo com o Dicionário de Psicanálise, de elaboração de Elisabeth Roudinesco e Michel Plon, de 
1944, a “falta”, no pensamento Lacaniano, relaciona-se à privação, à frustração e à castração: “A privação 
foi definida como a falta real de um objeto simbólico, a frustração, como a falta imaginária de um objeto 
real (uma reivindicação infindável), e a castração, como a falta simbólica de um objeto imaginário 
(resolução do enigma da diferença sexual*: o pênis falta na mulher, mas sem por isso inferiorizá-la)” 
(ROUDINESCO; PLON, 1997, p. 554). 
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responsável por diminuir as distâncias entre sujeito e conhecimento, atitude e alteridade, 

pensamento e ação. 

 
Na medida em que a inteligência da criança se desenvolve, o processo de 
representação é interiorizado. A imaginação dramática, a faculdade de 
colocar-se no lugar do outro ou em circunstâncias que não estão presentes 
fisicamente para os nossos sentidos, continua por toda a vida e caracteriza 
grande parte do nosso pensamento quando estabelecemos hipóteses sobre o 
futuro, reconstruímos o passado ou planejamos o presente. (KOUDELA, 
2002, p. 37). 

  
Mais uma vez, encontramos o jogo como fio condutor que une passado, 

presente e futuro. Somente o sujeito que joga percebe e assimila a experiência. Mesmo 

que duas ou mais pessoas joguem o mesmo jogo, cada um vive uma experiência e a 

assimila de uma forma diferente. É por isso que nossas leituras do mundo são diferentes 

e, consequentemente, nossas opiniões e nossos posicionamentos. É essa multiplicidade 

de realidades subjetivas que se chocam, comunicam-se e se distanciam.  

 

III.5 O jogo dramático infantil 

 

Antes de adentrar o campo do jogo dramático infantil, é importante 

esclarecer o conceito de “Jogo Dramático”. Como coloca Maria Lúcia Pupo (2005), há 

duas concepções com características que ora convergem, ora divergem em relação a 

essa terminologia, principalmente por existir dois conceitos estrangeiros que dão origem 

à mesma expressão em português (PUPO, 2005, p. 220). A primeira, de origem anglo-

saxã, dramatic play, tendo em Peter Slade (1978) uma das principais referências; e a 

segunda, de origem francesa, jeu dramatique, cujo precursor foi Leon Cancherel (1886-

1965), mas com definição mais atualizada de Jean-Pierre Ryngaert (2009).  

O dramatic play refere-se ao jogo espontâneo, facilmente observado nas 

brincadeiras infantis. Absorta, porém consciente, em uma ficção criada, a criança se 

entrega ao jogo produzindo contextos, tomando para si algum papel, valendo-se de 

jogos simbólicos com utilização de materiais diversos ou não. Pode ser uma atividade 

solitária ou em grupo por não haver regras e objetivos estritamente definidos ou dados 

por um orientador de jogo. É a capacidade de agir como se, inerente ao desenvolvimento 

infantil (PUPO, 2005, p. 221), e resgatada pelo ator em seu trabalho de criação. Maria 

Lúcia Pupo ressalta que ao se adotar o dramatic play como atividade de 

desenvolvimento cognitivo e sociocultural da criança, não há a intenção de trazer o 

teatro, ou as convenções teatrais para a atividade. Ou seja, não se pretende ensinar ou 
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fazer teatro. Ao contrário, a atividade vale ao desenvolvimento daquele que se entrega 

ao fazer artístico, pois, pode resgatar as vivências e o estado de ser/estar da criança em 

jogo. 

Se com Freud compreende-se que o jogo é inerente e fundamental ao 

homem, exercitando seu acesso ao inconsciente e o fazendo experimentar situações 

próprias do real em realidades fantásticas, fica claro que a criança, ao brincar de ser 

adulto, está realizando algo a mais para seu desenvolvimento. Esse tema é abordado 

pelo pesquisador americano Peter Slade (1978) em sua obra O jogo dramático infantil. 

Sua primeira constatação, tal qual a premissa freudiana, é a necessidade vital do homem 

de jogar. 

 
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. A 
melhor brincadeira teatral infantil só tem lugar onde oportunidade e 
encorajamento lhe são conscientemente oferecidos por uma mente adulta. 
Isso é um processo de “nutrição” e não é o mesmo que interferência. 
(SLADE, 1978, p. 18). 
  

Apropriando-se da origem grega da palavra drama, o autor mostra que ela 

remete a fazer e a lutar. Conclui-se, dessa maneira, que a criança, ao dramatizar, acaba 

por descobrir a vida e a si mesma no contexto experimentado. Por meio do jogo, que 

tem por característica a repetição, ou mesmo a representação de algo já observado, a 

criança tem a oportunidade de explorar suas experiências emocionais, sejam elas 

individuais ou em grupo, levando-a na direção do autoconhecimento e de 

conhecimentos de sua relação em sociedade. Slade (1978) evidencia que essa 

experiência não é teatro formalizado, mas, sim, jogo dramático, importante exercício de 

evolução do ser humano. 

Esse jogo traz, em si, momentos realistas e outros imaginativos, sendo 

natural, para a criança, essa convergência, trazendo sempre a fluidez. Percebe-se a 

evolução do sujeito à medida que sua compreensão da realidade for maior ou, ainda, 

quanto maior for a sua experiência de vida. A imaginação torna-se fundamental como 

elo entre o desejo e o entendimento do real, como desejo realizado. 

No processo de observação do jogo infantil, Slade (1978) identifica dois 

tipos distintos de jogos que podem adquirir formas diferentes: o jogo projetado e o jogo 

pessoal. A principal diferença entre os dois está na experimentação corporal. No jogo 

projetado, não ocorre a livre movimentação espacial, e a atuação na projeção 

imaginativa é inconsciente; no jogo pessoal, a própria criança se coloca, corporalmente, 
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como parte fundamental de sua ação criadora no e pelo espaço. A variação entre essas 

formas observáveis garante o desenvolvimento humano. 

 
Por toda a sua vida o ser humano é feliz ou infeliz na medida em que 
descobre para si mesmo a mistura correta dessas duas maneiras tão distintas 
de usar a energia. Tanto o tipo de pessoa como sua ocupação na vida estão 
ligados ao equilíbrio do eu e à projeção. Esses dois precoces tipos de jogo 
exercem uma influência importante na construção do Homem, em todo o seu 
comportamento e na sua capacidade de se adaptar à sociedade. A 
oportunidade de jogar, portanto, significa ganho e desenvolvimento. A falta 
de jogo pode significar uma parte de si mesma permanentemente perdida. É 
essa parte desconhecida, não-criada, do próprio eu, esse elo perdido, que 
pode ser a causa de muitas dificuldades e incertezas nos anos vindouros. 
(SLADE, 1978, p. 20). 
 

Com esse pensamento, fica claro que o jogo dramático não é um estudo 

limitado ao universo infantil, mas se estende por toda a evolução do homem e na sua 

relação com o contexto ao qual faz parte. Está na base do conhecimento e projeta a 

criança para a socialização, o jogo dramático pode ser retomado em qualquer idade 

como forma de encontrar melhores compreensões da realidade, das vivências pelas 

quais passa o sujeito e do melhor entendimento de suas ações frente às diferentes 

situações enfrentadas. Crianças, atores e não-atores, mesmo estando em universos 

distintos, com necessidades, objetivos e desejos diferentes, têm no jogo dramático um 

caminho para se compreenderem e se expressarem. 

Em outro conceito para o jogo dramático, tendo por referência correntes de 

estudo francesas, tem-se sua origem no jeu dramatique. Este, diferente do processo 

espontâneo da brincadeira infantil que preconiza o dramatic play de Slade (1978), é 

concebido a fim de reestruturar uma forma teatral arcaica que predominava na França 

dos anos 1930, tendo na figura de Léon Cancherel o criador do termo (PUPO, 2005, p. 

224). Na revisão histórica e terminológica de Maria Lúcia Pupo, o jeu dramatique nasce 

em salas de ensaio e laboratórios de prática teatral, que buscavam uma nova maneira de 

interpretação baseada em improvisações, o que poderia trazer mais vitalidade e 

novidade ao fazer teatral da época, configurando-se no que poderia ser chamado de 

pedagogia do ator. Diversos encenadores, diretores e professores de teatro passaram a 

adotar e a aprimorar esse jogo em suas atividades com atores. 

Todavia, somente nos anos 50, período pós-guerra, o teatro francês ganha 

um caráter social e emancipatório (PUPO, 2005, p. 224), e o jogo passa a também 

refletir essa necessidade de compreensão de contextos socioculturais e de 

posicionamentos críticos individuais e coletivos. E é nessa nova forma de analisar o 
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teatro e o jogo em meio sociocultural que emerge o pensamento teórico-prático de Jean-

Pierre Ryngaert (2009). 

Ryngaert (2009) tem um primeiro momento de experimentação de jogos 

cujos os moldes utilizam um roteiro prévio criado em conjunto com os jogadores. Mas 

sua prática ganha mais força quando, buscando superar o conceito de fábula no teatro 

(quebrando, assim, padrões e formas engessadas do teatro francês), ele atribui aos afetos 

e ao caráter sensível os propulsores de seus jogos. “Maior proeminência é atribuída ao 

corpo; entrar em relação com espaço, música, imagens, objetos, poemas, palavras 

constituem motes para deslanchar o jogo” (PUPO, 2005, 226). 

Distinguir essas terminologias é importante para a compreensão da pesquisa 

aqui apresentada como bem coloca Pupo. 

 
Um mesmo termo, portanto – jogo dramático – recobre diferentes visões do 
fenômeno teatral. Do ponto de vista dos autores que o entendem como o 
correspondente em língua portuguesa do dramatic play, o que cabe enfatizar 
em processos pedagógicos com jovens é a noção de dramatização, conexa ao 
ideário da livre-expressão. A visão cristalizada de teatro faz com que essa 
arte seja negada como referência para um processo pedagógico. Quando jogo 
dramático é empregado como o correspondente em português do termo 
cunhado pelos franceses, o quadro passa a ser outro. Oriunda de uma 
preocupação com a renovação do teatro na primeira metade do século XX, 
essa modalidade de improvisação parte de um princípio claro: o fazer teatral 
traz em seu próprio bojo os elementos que podem contribuir para o 
crescimento do homem. (PUPO, 2005, p. 227). 
 

A noção da experiência em si como formadora e fundamental no processo 

de desenvolvimento humano é o que mais toca a pesquisa aqui apresentada. Importante, 

também, além de distinguir as terminologias, compreender que a atualidade da arte e da 

educação requerem formas híbridas de pensamentos e de ações, seguindo, assim, a 

contemporaneidade. Por esse motivo, a teoria é um aporte para encontrar, no trabalho 

prático, lugar profícuo à experimentação formadora. 
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IV PERSPECTIVAS TEÓRICO-PRÁTICAS 

 

IV.1 Psicomotricidade Relacional17: espaço de jogo, afetos e conhecimentos 

 

As práticas psicomotoras consistem em buscar relações socioafetivas que 

emergem da interação dos sujeitos pela expressão livre de seus corpos num determinado 

espaço, sala ampla e segura, compostos por objetos pouco estruturados disponíveis para 

a brincadeira e a ressignificação, tais como tecidos, jornais ou bolas, entre outros. 

Surgida como uma evolução da reeducação psicomotora, a Psicomotricidade Relacional 

ganha outros contornos, sejam educacionais ou terapêuticos, empregando dois sistemas: 

teoria psicanalítica e psicologia genética. Na concepção de Suzana Veloso Cabral 

(2001), ela pode ser definida como terapia ou, simplesmente, como profilaxia: 

 
[a terapia psicomotora dá] ênfase à relação afetiva, à expressão corporal, 
como meio de atingir fantasias e conflitos da criança, promovendo a 
afirmação de seu desejo e a busca de conhecimento e pesquisa da realidade, 
de modo mais espontâneo, através de atividades psicomotoras livres. 
(CABRAL, S., 2001, p. 7-8). 
 

A primeira prática que experimentei já deu os contornos transformadores 

dessas vivências, demonstrando a forte carga afetiva que a autora menciona como 

diferencial desse tipo de jogo18. Em meu primeiro contato, entramos na sala de aula 

prática e a encontramos revestida por jornais. A instrução era simples: sem o uso da 

linguagem verbal, permitir-se interagir com aquele espaço e objetos espalhados, atentos 

a um olhar sobre si e, aos poucos, buscar a troca entre os colegas. Como aquela prática 

foi reveladora! O que a princípio parecia algo simples, aos poucos, trouxe memórias, 

impulsionou desejos, liberou o corpo naquele espaço e nos colocou numa relação que 

ainda não havíamos experimentado como grupo.  

                                                             
17 O estudo base para compreender essa prática nesta pesquisa é de Suzana Veloso Cabral, no livro 
Psicomotricidade Relacional: Prática Clínica e Escolar, de 2001.  A psicóloga e psicomotricista estudou a 
prática com crianças, tanto em clínicas como em escolas. Entre as principais referências da autora para 
seu estudo está André Lapierre, que difundiu a prática no Brasil entre os anos 1970 e 1980. A psicanálise 
também é outro ponto de importante observação neste estudo. 
18 Neste capítulo, tomo a liberdade de adotar a primeira pessoa para falar dos primeiros contatos que tive 
com a psicomotricidade relacional. Por estar nesse contato o estímulo que me trouxe até esta dissertação, 
acredito conferir ao texto a pessoalidade e a subjetividade necessárias à compreensão desse período que 
vivi, bem como de suas reverberações neste estudo apresentado. A primeira vez que tive contato com a 
psicomotricidade relacional foi no curso de graduação em Artes Cênicas/Licenciatura, no ano de 2007, 
por meio da disciplina “Jogos dramáticos e práticas psicomotoras na educação infantil”, ministrada pela 
professora Dra. Neide das Graças de Souza Bortolini. 
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Seguiram-se outras práticas, com balões, cordões, bolas, tecidos. Em cada 

uma, novas revelações: pessoais e com os outros, de forma que, quanto mais 

experimentava, mais me reconhecia no outro. Essa experiência foi tão intensa que 

praticamente todos os colegas, em formação em Licenciatura em Artes Cênicas, 

adotaram esses jogos em seus estágios de docência. Levei-os para uma escola 

municipal, na qual realizei meu estágio de regência. Somente fazendo as práticas nas 

turmas em que estagiei (alunos do 1º ao 5º anos) senti-me seguro para dar continuidade 

aos planos de aula, pois, por elas, reconheci cada turma como um grupo particular, com 

necessidades e desejos diferentes. As práticas de psicomotricidades relacional na escola 

me ajudaram a compor uma poética própria também como arte-educador.  

A experiência positiva que tive na época da graduação me levou a colocar a 

psicomotricidade relacional como aporte de estudo na pesquisa de mestrado por 

oferecer um espaço de jogo em que a vivência corporal e afetiva tornam-se superfícies 

de leitura e ajuda a perceber a tomada de consciência do sujeito e, consequentemente, a 

elaboração de conhecimento por um viés simbólico. Logo, a leitura dessa prática se dá 

por ações e reações dos sujeitos que estão no jogo, o que possibilita uma atenção maior 

ao corpo. E o corpo em movimento passa a ser a principal fonte de leitura dos 

sentimentos, das angústias e dos desejos. 

 
Há nesse novo espaço de tratamento a noção básica de que o corpo é 
mensageiro de ideias que ultrapassam o comunicável através da linguagem 
verbal, pois o movimento, as tensões, gestos e mímicas veiculam algo que se 
manifesta em nível de ícones e índices que não se consegue nomear com 
precisão e que só pode ser verbalizado em linguagem poética e metafórica 
(CABRAL, S., 2001, p. 19). 
 

Ao delimitar alguns jogos de práticas lúdicas e teatrais, eles podem elucidar 

alguns conceitos que ajudam a melhor compreender um caminho que liga imaginário, 

imaginação, jogo e conhecimento. A reflexão começa com a observação de jogos 

psicomotores, que permitem um espaço de eclosão de movimentos expressivos, sejam 

funcionais, simbólicos ou fantasmáticos, conforme aponta Cabral, S. (2001). 

  

IV.2 O corpo e os possíveis jogos psicomotores 
 

A psicomotricidade relacional possibilita fazer uma importante análise sobre 

a imagem e seus desdobramentos, uma vez que, nessa prática, todo o corpo desenha 

formas no espaço, que direcionam a histórias ou fantasmas que trazem uma leitura 
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subjetiva de quem joga. Tendo sua base na psicanálise, essa prática tem na linguagem 

uma importante chave de leitura do sujeito.  

Uma estratégia no trabalho com os adultos é o jogo psicomotor sem a 

utilização da linguagem oral, a princípio, justamente para a liberação do corpo 

expressivo. Essa delimitação ajuda o sujeito a estar no jogo, num processo de des-

simbolização (CABRAL, S., 2001, p. 33). Ou seja, um processo que o impulsiona a 

novas estratégicas de leitura e expressão no espaço, explorando as imagens por ele 

oferecidas. Assim, Susana Cabral coloca a seguinte questão: 

 
Para que possam ser remanejados seus mapeamentos psíquicos, a 
Psicomotricidade Relacional propõe num primeiro momento a des-
simbolização. Ou seja, trata-se de uma regressão semiótica, de fazer um apelo 
mais icônico e indicial, deixando de lado os símbolos, sobretudo as palavras, 
pedindo ao adulto que não verbalize durante as vivências, para, depois dessa 
tradução intersemiótica do jogo simbólico, voltar-se ao processo de 
simbolização e de re-arranjo dos signos marcados que puderam se expressar 
intersemioticamente. Aí novas formas relacionais podem ser liberadas no 
discurso psicomotor, novas estratégias de relacionamentos e a angústia 
diminuiria, permitindo ações mais livres e autênticas. (CABRAL, S., 2001, p. 
33). 
 

Jornais espalhados em uma sala, forrando toda a sua área. Um cômodo 

repleto de cortes de tecidos/malhas de variados tamanhos e cores. Um espaço cheio de 

caixas de papelão, também de tamanhos distintos ou mesmo com fios de lã ou barbantes 

disponíveis são convites ao jogo. Tudo isso aliado ao estímulo musical, de forma que a 

abundância dos objetos, fora dos seus espaços comuns de uso e passíveis à interação 

com o corpo do jogador, tornam-se, já à primeira vista, objetos des-simbolizados.  

Como alguns dos materiais acabam tomando conta de toda extensão do 

chão, já há um primeiro contato não cotidiano que se dá pelo pé, ou pela pele, aliás, a 

exploração sensível acontece por vários caminhos que percorrem quase todos os 

sentidos. Essa sinestesia também é importante para que o processo de des-simbolização 

impulsione novas leituras desses objetos, estimulando o imaginário na formação de 

novos símbolos. A atmosfera que o jogo psicomotor instaura é um ambiente de sentidos 

aguçados, atentos às mínimas percepções que despertam imagens carregadas de 

significados subjetivos e que começam a guiar e a serem guiadas pelo princípio de 

prazer. As nuances afetivas levam os corpos por uma espécie de dança pessoal em 

harmonia com a interação com os materiais, nuances estas que caminham entre sujeitos, 

ao longo do processo para a interação entre corpos.  
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Percebe-se, então, a eclosão das relações socioafetivas e, nesse processo, há 

uma análise de si, bem como uma experimentação da relação movida pela análise 

afetiva. Aí está a chave dos conhecimentos, movida pelas imagens despertadas por esse 

espaço com objetos re-simbolizados pela via da fantasia ou do imaginário.   

A investigação das possibilidades que esses materiais oferecem – seja no 

nível tátil, seja na infinidade de movimentos criados no espaço – oferece a percepção da 

gradual des-significação do objeto para uma posterior simbolização dentro no jogo 

espontaneamente surgido.  

Os primeiros minutos das práticas são de grande relevância. Nota-se 

claramente a angústia pelo “o que fazer?”. Essa angústia, que podemos entender como a 

falta, na linha de raciocínio freudiano, acaba por despertar o desejo de fazer algo. Pode 

se observar a subjetividade na exploração de seus corpos em interação no espaço. É 

também nesse momento que são mais recorrentes os jogos expressivos. Suzana Veloso 

Cabral (2001) assim os define: “são expressivos de si mesmo, e de si no confronto com 

os outros e do prazer que as habilidades e o funcionamento corporal permitem revelar” 

(CABRAL, S., 2001, p. 42).  

Nessa metodologia, os jogos podem ser organizados em duas categorias: 

 
Jogos sensoriosmotores. Revelam o prazer corporal, a vivência do tônus que 
libera tensões, dos gestos que ampliam e conquistam o espaço ou, ao 
contrário, são comedidos e ganham em controle, equilíbrio e domínio de uma 
situação. São jogos essencialmente de afirmação de si mesmo, de domínio e 
conquista do mundo. 
Jogos socializados e de regras. Permitem viver o próprio corpo em 
atividades padronizadas e aceitas pelo grupo [...] Eles são utilizados em 
momentos de relativa inibição do grupo em Psicomotricidade Relacional ou 
como defesas momentâneas, que aparecem próximo de climas de maior 
intensidade emocional, como um refúgio, uma calmaria momentânea do 
envolvimento projetivo na brincadeira. (CABRAL, S., 2001, p. 42). 
  

 O jogo sensoriomotor é facilmente observado no início das práticas, com 

crianças e com adultos, sendo que esse primeiro momento da ação já causa um impacto 

no sujeito. Ele é um convite, a abertura de um caminho que leva à exploração 

imaginária no espaço e à criação de suas próprias imagens. Se o jogo até aqui 

apresentado é um escape da realidade, um entrelugar de fantasia permeado por imagens 

inconscientes, o momento do jogo sensoriomotor torna-se, de certa forma, uma 

transição para esse entrelugar.  

Explicando melhor, há casos em que crianças simplesmente experimentam a 

liberdade da ressignificação, rasgando totalmente os jornais dispostos na sala. Em 
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súbitos e explosivos movimentos, rapidamente experimentam a liberdade de rasgar os 

objetos em momentos de prazer com a situação. Essa explosão não deve ser vista como 

desordem ou como falta de controle por parte do condutor do jogo. É apenas uma 

maneira de explorar os papéis, o que já carrega em si leituras possíveis do 

comportamento socioafetivo desses jogadores: alegria, agressividade, desejo de 

liberdade, etc. 

Também com adultos o primeiro momento da prática tende a ser de 

exploração sensoriomotora. Cobrindo-se com os tecidos, escondendo-se até a cabeça, 

sentindo as texturas dos tecidos passando-os por todo o corpo. Isso ocorre, ainda, com 

jornais e balões, ao serem utilizados como extensões de seus corpos, “próteses” que 

aumentam o tamanho de seus corpos, o que, aos poucos, muda a conformação corporal 

do sujeito. Há uma fase de transição para que sejam feitos jogos simbólicos. 

Além de jogos sensoriomotores, os atos expressivos igualmente podem 

surgir como jogos socializados e são realizados, geralmente, quando os objetos ganham 

projeções que protegem o participante, servindo como refúgio tranquilizador. Também é 

possível observá-lo com qualquer idade. Uma criança que se isola para picar seu jornal 

e ali se abstrai completamente dos acontecimentos ao seu redor. Um adulto que se 

encobre por completo com o tecido e, mesmo estimulado por outros participantes para 

que interaja com o grupo, volta-se para seu ambiente recluso e acolhedor. Os 

participantes que se entregam a esses jogos socializados, sejam eles crianças ou adultos, 

acabam por delimitar seus espaços, como se estabelecem uma regra de aproximação e 

distanciamento. O grupo, naturalmente, compreende essa regra e, normalmente, respeita 

esse espaço estabelecido. 

Os atos ou jogos expressivos facilmente se transformam em jogos 

simbólicos, percebendo-se a transição de um em outro, com espontaneidade. 

Conceituando o jogo simbólico, em psicomotricidade relacional: são “jogos 

representativos, de faz-de-conta e dramatização, em que se busca o prazer, o domínio da 

angústia e até mesmo a solução de conflitos, por sua possibilidade de ‘equilibrar’ as 

fantasias ou fantasmas, ou seja, o mundo interno com a realidade externa” (CABRAL, 

S., 2001, p. 42). 

Os momentos em que surgem jogos simbólicos, de forma espontânea, são 

prontamente identificados. São percebidas as transições e os entrelugares de projeção 

imagética. As dimensões da sala parecem ganhar novas proporções, a intensidade dos 

movimentos e sua qualidade adquirem novas propriedades. A imersão no jogo 
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simbólico cria uma atmosfera diferenciada, na qual os participantes exploram suas 

próprias imagens, e há, ali, uma entrega afetiva que salta aos olhos.  

No jogo com crianças, a fala é liberada na execução do jogo psicomotor, 

uma vez que ela compõe a movimentação, especialmente com aquelas mais novas que 

ainda não têm regras internalizadas. A liberdade para sua criação e expressão está em, 

justamente, não se delimitar por regras que sejam restritivas.  

Em certa ocasião19, pudemos observar uma garota de seis anos que, após um 

período de experimentação entregue à psicomotricidade com jornais, pediu para que 

uma das orientadoras do grupo fizesse para ela um cabelo novo com um dos impressos. 

Esse momento que caminhou para o jogo simbólico foi muito forte, pois, inicialmente, 

antes mesmo de começar a prática, essa mesma garota estava com seus cabelos cobertos 

por um gorro de camisa e, mesmo quando solicitada por sua professora que o retirasse, 

percebia-se seu incômodo em mostrar os cabelos. Aqui, o jogo simbólico como fuga ou 

alternativa para um desejo que, ao mesmo tempo, resvala questões sociais ficou 

evidente.  

Nesse momento, percebemos que o jogo pode vir como alternativa de 

estímulo à alteridade, à resistência, à emancipação dos corpos. Pelo jogo, notamos seu 

sentimento de exclusão e, por ele, também é possível apontar a superação. Vejamos 

como aqui já se identifica um conhecimento de si que pode ser incentivado e ganhar 

potência para uma reflexão e, consequentemente, uma tomada de atitude. No caso, isso 

poderia ser pelo viés do empoderamento20. 

Na prática com adultos, também nos deparamos com momentos simbólicos 

interessantes. Um grupo de jovens, na vivência com tecidos, pegou um tecido verde-

azulado muito grande e, balançando-o no ar, criaram um mar com ondas que percorriam 

o espaço, levando-o de uma extremidade à outra, enquanto outros participantes se 

dispuseram no chão à espera que essas “ondas” passassem por eles. As ondas eram mais 

do que a réplica do movimento das águas. Aquele sentimento, experimentado tanto por 

quem agitava as ondas, como por nós, por ela banhados, somente poderia emergir nessa 

                                                             
19 Por já ter aplicado e observado a prática psicomotora em outras ocasiões, como estágio curricular, 
projetos de arte-educação na cidade de Ouro Preto como graduando e estágio docência na pós-graduação, 
trago para o corpo do texto alguns exemplos que observei e que podem exemplificar e elucidar o 
pensamento teórico. 
20 Este caso específico não será objeto de análise nesta pesquisa, aparece como ilustração de possíveis 
temas e ocorrências que podem aparecer no jogo psicomotor. Naquele dia, a ela foi dito que seu cabelo é 
tão bonito quanto o de qualquer outra pessoa. Mesmo assim, suas ações demonstravam seu incômodo e a 
vontade de mudar, com o jornal, o seu cabelo.  



75 
 

vivência, cada um à sua maneira, “preenchidos” por uma história pessoal que somente a 

cada um cabe uma explicação. Poderia ser um mar agitado, um vendaval de nuvens, etc.  

No contexto das artes, sem negar os fatores terapêuticos, importa justamente 

a experiência subjetiva, ou seja, a possibilidade de cada participante explorar, 

investigar, reconhecendo-se na realidade e tomando para si um discurso particular, um 

posicionamento pessoal que o guie na elaboração de uma poética própria em arte, ou 

arte-educação. É possível, ainda, encontrar, nessa prática, um momento de 

autoconhecimento, elaboração de fantasmas, reflexão de si. 

Voltando à teoria do jogo simbólico, Suzana Velosos Cabral aponta que ele 

também se subdivide, dadas as características apresentadas nos acontecimentos. São 

dramatizações pré-conscientes (CABRAL, S., 2001, p. 43) aqueles jogos simbólicos em 

que há vivência de papéis, carregados de certa emoção, alimentados pelo inconsciente e 

pela memória. De certa forma, esses jogos fazem uma ponte que se liga instintivamente 

à ação presente ou ao jogo. O jogo simbólico também pode se classificar como jogo 

criativo com elemento imprevisto (CABRAL, S., 2001, p. 43). O jogo acontece quando, 

depois de instaurado o simbólico, determinada ação leva a uma surpresa: pode ser a 

mudança do rumo ou uma alteração completa do jogo. Nesse imprevisto, percebe-se 

uma ação mais clara do sujeito, inconsciente, que sentiu a necessidade de expressar algo 

diante daquela vivência.  

Há, ainda, na prática psicomotora, a possibilidade de emergir um tipo de 

jogo chamado fantasmático. Neste, há a pulsão e o desejo fazendo explodir as imagens 

inconscientes em ações e sentimentos. Se no jogo simbólico instaura-se um “como se”, 

aludindo ao jogo que caminha tangente ao faz de conta, no jogo fantasmático “vive-se” 

(CABRAL, S., 2001, p. 44) o momento de intensidade físico, sensível e de realização 

do desejo. De difícil conceituação, a noção de fantasma também é apresentada no 

Dicionário de Psicanálise (1995, organizado por Roland Chemama). 

 
Em suas primeiras publicações, Freud utiliza o conceito de fantasma em um 
sentido relativamente amplo, designando, assim, uma série de produções 
imaginárias mais ou menos conscientes. Um momento determinante em sua 
elaboração teórica do fantasma foi sua descoberta do caráter imaginário (no 
sentido de ‘produzido pela imaginação’) dos traumas relatados por suas 
pacientes, como causa de suas dificuldades atuais. O que lhe era apresentado 
como recordações parecia ter pouca relação com a realidade chamada de 
‘histórica’ e, mesmo, algumas vezes, só ter uma realidade psíquica. Freud 
deduziu disso que uma força inconsciente levava o homem a remodelar sua 
experiência e suas lembranças: vê nisso o efeito de um desejo primeiro (além. 
Wunsch). Para ele, esse Wunsch era uma tentativa de reproduzir, de modo 
alucinatório, as primeiras experiências de prazer vividos na satisfação das 
necessidades orgânicas arcaicas. A seguir, Freud constatou que também 
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podia ser buscada a repetição de certas experiências que suscitavam o 
desprazer, devido ao prazer que proporcionavam, mesmo dentro do desprazer 
e dos sofrimentos que elas envolvem. (CHEMAMA, 1995, p. 71). 
 

É nessa conceituação que se esclarece a questão da memória e das 

recordações que não seguem uma lembrança “histórica”. Há, nessas recordações, as 

tentativas de realização de um desejo e, consequentemente, a emersão de uma memória 

afetada. 

Sentimentos como amor e ódio são “vividos” com muita intensidade, 

tornando fundamental a ação do condutor do jogo em encontrar o limiar de exploração 

desse universo fantasmático, o que contribui positivamente para o desenvolvimento 

daqueles que jogam. 

 

IV.3 Jogo e subjetividades 

 

O breve levantamento de conceitos psicanalíticos tangencia a pesquisa e 

serve como base para um entendimento do sujeito que busca se compreender e se 

colocar na realidade. No jogo psicomotor, fica clara a possibilidade de investigação, 

como um sujeito que define ações pelo espaço, sendo que tais ações são movidas pelo 

desejo, pelas pulsões e pelas imagens inconscientes, tornando-se importante vivência de 

conhecimento sobre si mesmo.  

Destaca-se o potencial do jogo como ponte do olhar do sujeito sobre si 

mesmo. A reflexão, a problematização, o pensamento gerado e o desejo desperto no 

jogo são motivações que ajudam o sujeito na tomada de consciência como ser crítico e 

independente. 

Em As palavras e as coisas, Foucault (1966) atribui um importante papel da 

psicanálise para o conhecimento: o surgimento das ciências humanas acontece no 

momento em que o homem olha para si como centro de seu próprio estudo e 

conhecimento. (FOUCAULT, 2007, p. 475). Augusto Boal (1996) muito bem demostra 

esse potencial nos jogos que compõe o Teatro do Oprimido, principalmente aqueles que 

encerram sua fase mais analítica, ou terapêutica, descritos em O Arco-íris do Desejo.  

Jean Pierre Ryngaert (2009) também dialoga com a psicanálise em Jogar 

representar e escreve sobre um jogo que coloca o ser humano em contato com suas 

próprias motivações, lançando um novo olhar sobre elas e, consequentemente, sobre si 

mesmo.  
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Ao tentar ligar esses conceitos trabalhados com a observação da prática 

psicomotora e com alguns jogos propostos por Boal (1996), a pretensão é associar, por 

uma leitura psicanalítica, o entendimento e a função desses jogos no âmbito teatral, 

entendendo a prática teatral como experiência subjetiva e construtiva. O jogo é 

fundamental para a compreensão pela sua capacidade de ajudar o sujeito a se entender 

como centro de investigação de seu próprio conhecimento, tendo por base uma 

epistemologia do saber. 

  

IV.3.1 Entre jogos: Boal e Ryngaert  

 

É possível traçar uma relação aproximativa entre os trabalhos de Augusto 

Boal (1996) e de Ryngaert (2009), uma vez que percebem o jogo com a mesma 

importância fundamental para o ser humano, porém, acrescentando um novo viés nessa 

percepção: imagens do real e da fantasia. Nessa confluência, a pessoa traz seu olhar para 

si mesmo tangenciando o espaço terapêutico. Encontra-se um entrelugar, que é da 

realidade e é da fantasia – o jogo –, em que se colocam e se compreendem alguns 

caminhos possíveis para o trabalho terapêutico ou educacional. Dentro do universo do 

jogo, o homem aprimora as imagens de mundo, como coloca Ryngaert: 

 
A propósito de jogo, falaremos também de terapia. A onda terapêutica, da 
qual já era possível medir os efeitos nos anos de 1970, não parou de se 
propagar. Atualmente é difícil não considerar a busca individual, a 
importância dada a “biografia” de cada um no grupo de jogo. A busca de 
soluções pessoais para um bem-estar imediato modificou as oficinas de 
formação e, às vezes, aprimorou as imagens do mundo que se esperava fazer 
surgir. Portanto, trataremos como terapia se encararmos como tal uma busca 
de equilíbrio entre fora e dentro, entre interior e exterior, e o jogo como um 
insubstituível espaço intermediário. O interesse pelo jogo provém dessa 
situação de entrelugar, nem no sonho, nem na realidade, mas numa zona 
intermediária que autoriza a multiplicação das tentativas com menores riscos. 
(RYNGAERT, 2009, p. 24-25). 
 

Augusto Boal (1996) ressalta a importância do jogo como ação humana 

fundamental em sua vivência, justamente por colocar o sujeito em contato consigo 

mesmo e com a realidade. Boal, que se aproxima e se apropria de conceitos 

psicológicos, da noção de inconsciente para analisar o jogo, estuda todo esse processo 

sob a ótica do Teatro do Oprimido. Nesse sistema, há uma forte linha improvisacional 

que, dada pelo surgimento das imagens, reais ou da fantasia, leva o sujeito a descobertas 

de si e da sociedade. Em Boal, o teatro é compreendido como jogo livre e fundamental 

para a tomada de consciência de si mesmo. No excerto, a seguir, já ocorre essa noção: 
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O teatro nasce quando o ser humano descobre que pode observar-se a si 
mesmo: ver-se em ação. Descobre que pode ver-se no ato de ver - ver-se em 
situação.  
Ao ver-se, percebe o que é, descobre o que não é, e imagina o que pode vir a 
ser. Percebe onde está, descobre onde não está e imagina onde pode ir. Cria-
se uma tríade: EU observador, EU em situação, e o Não-EU, isto é, o 
OUTRO. (BOAL, 1996, p. 27, grifos do autor). 
 

A noção de “EU”, conforme proposta por Boal (1996), aproxima-se do 

pensamento de Huizinga (2014) e de Ryngaert (2009), uma vez que busca o olhar do 

sujeito sobre si mesmo, problematizando sua própria condição e estimulando a reflexão 

sobre suas próprias ações. Também se destacam as noções de imagem e imaginação. É 

pela livre manipulação de imagens e transformação de imagens da realidade que o 

sujeito atinge o conhecimento: de si, do outro, da própria realidade.   

Sobre o espaço, Ryngaert (2009) faz um aprofundamento sobre o tema e, 

assim, considera-o um importante indutor do jogo. É no espaço que estão as imagens. 

Entender o espaço torna-se tão importante como compreender as imagens. Mesmo não 

se fundindo completamente em um único conceito, estão sempre em estreita relação.  

 
No entanto, o espaço é fundado de jogo teatral e determina a educação 
plástica no quadro de uma interdisciplinaridade que aqui deveria ser 
perfeitamente natural. O trabalho sobre o espaço é acompanhado de uma 
educação do olhar por intermédio de propostas que estimulem a enquadrar os 
elementos da realidade. Enfim, o espaço tomado como indutor de jogo ensina 
a considerar a relação com o referente de maneira que a metáfora teatral 
possa se estender livremente. (RYNGAERT, 2009, p. 125-126, grifo do 
autor). 
 

Ryngaert (2009) completa seu pensamento sobre o espaço: a estruturação e 

a reestruturação do espaço faz parte da construção de conhecimentos, de suas 

potencialidades e das possíveis ações que nele o sujeito pode realizar. Isso é possível 

pela ação do imaginário. 

 
A desestruturação e reestruturação de um espaço real em função de uma 
situação de aprendizagem também se realiza por meio de um trabalho sobre o 
imaginário. Tornamo-nos mais maleáveis ao treinarmos reações rápidas a 
condições insólitas ou simplesmente inéditas de espacialização. 
(RYNGAERT, 2009, p. 128). 
 

Boal também trata da importância do espaço, começando pela noção 

simples de espaço e de seu entendimento em três grandezas: comprimento, largura e 

altura (BOAL, 1996, p. 31). Nesse sentido, no jogo e no teatro, o espaço se modifica 

conforme a influência da memória e da imaginação. Assim, ele começa a falar do 

espaço teatral em que dois atores (em representação da sociedade) buscam por suas 
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paixões (relação com o desejo). A noção de desejo, que remete novamente à psicanálise, 

é motor no jogo observado em Boal. Por essa engrenagem, correm a imaginação, a 

memória, as ações e as reflexões que desembocam no conhecimento.  

Todos esses fatores levam a noção de que o espaço vai além do seu 

entendimento físico, e é nesse ponto que Boal (1996) introduz o conceito de Espaço 

Estético, uma sobreposição do real e do espaço que surge pelo imaginário, ou seja, o 

espaço de jogo. Essa dupla noção de espaço faz emergir afetos, memórias e fantasia. 

Pode-se dizer que o Espaço Estético se aproxima da noção de entrelugar em Ryngaert 

(2009).  

 
Sendo a divisão cena-sala não apenas espacial, arquitetônica, mas sim 
intensamente subjetiva, ela esfria, desaquece, desativa o lado sala e confere 
ao lado cena as duas dimensões subjetivas do espaço: a dimensão afetiva e a 
dimensão onírica. A primeira introduz no Espaço Estético sobretudo nossas 
memórias; a segunda, nossa imaginação. (BOAL, 1996, p. 34, grifos do 
autor). 
 

Importante notar, no pensamento de Boal (1996), a interlocução entre 

memória e imaginação, proporcionada pela experiência, remete ao já comentado 

caminho pelo qual se elabora um simulacro, partindo do real, registrado em memória – 

por vezes até reservada ao inconsciente, e que, pela ação imaginativa, pode voltar à 

experiência, ao o jogo. E este se torna, por excelência, um espaço subjetivo. Isso porque 

os simulacros que perpassam cada pessoa são frutos de suas experiências, memórias, 

desejos e lembranças que emergem do inconsciente. São as suas impressões e imagens 

do mundo e que, segundo Boal (1996), são subjetivas, mas podem ser compartilhadas 

por outras pessoas, estando aí seu potencial libertador, crítico, geradoras de 

conhecimento. Em suma, o Espaço Estético de Boal tem semelhança com o entrelugar 

criado na situação de jogo.    

Se o Espaço Estético se aproxima do entrelugar, apresentam-se situações 

que se relacionam ao aprendizado e ao conhecimento. É nessa zona intermediária de 

experimentação que acontecem apropriações e abandonos de ideais, vontades e desejos 

do sujeito, sendo ele o responsável por traçar um caminho de descobertas e 

experimentação. “O Espaço Estético possui propriedades gnosiológicas, isto é, 

propriedades que estimulam o saber e o descobrir, o conhecimento e o reconhecimento - 

propriedades que induzem ao aprendizado” (BOAL, 1996, p. 34). Nesse sentido, as 

elaborações estéticas ou teatrais auxiliam na dimensão cognitiva. 
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IV.3.2 (Re)tomada da imaginação e da imagem sob o aspecto do jogo 

 

A imaginação que permeia este estudo volta para o centro da discussão para 

compreender de forma mais prática sua potência transformadora. Boal (1996) mostra, 

em sua conceituação de teatro, que ele é a primeira invenção do homem, aliando isso ao 

seu modo de entender o teatro, ou seja, atrelado ao jogo. Quando o ser humano 

consegue ver-se e, por essa faculdade, imaginar possibilidades de ação, nasce o teatro. 

Nesse momento, é possível identificar também o jogo: na ação da imaginação que 

oferece ao sujeito as possibilidades. Do pensamento de Boal, surge um estudo dedicado 

ao “ver-se”, que se relaciona ao estudo já apresentado, a dimensão do olhar com base 

nas concepções de Didi-Huberman (1998)21. 

Se a potência do olhar e da imagem agem por meio da chamada aura, ou a 

imagem dialética que em si oferece caminhos diversos de entendimento, nesse sentido, 

Boal (1996) coloca o teatro (e, consequentemente, o jogo que ali se identifica) num 

olhar que, ao ver-se como imagem potente, por ser uma imagem transformada e que, 

pela imaginação, pode criar alternativas de se colocar diante do que vê e se demonstra 

na experiência, tudo isso em jogo. 

Assim como já observado, imaginação e memória se completam pelo poder 

que cada uma tem de acessar a outra e, juntas, agirem no espaço do jogo. Essa primeira 

conceituação de imaginação de Boal (1996) torna-se fundamental para a retomada de 

conceitos aqui discutidos.  

 
A imaginação, ao contrário, é um processo amalgâmico de todas essas ideias, 
emoções e sensações. Estamos no reino do possível considerando-se que é 
possível pensar impossibilidades. A imaginação, que é o anúncio ou 
prenúncio de uma realidade, é, já em si mesma, realidade. Memória e 
imaginação fazem parte do mesmo processo psíquico: uma não existe sem a 
outra – não posso imaginar sem ter memória, e não posso lembrar sem 
imaginação, pois a própria memória já faz parte do processo de imaginar 
(imagino ver o que vi, ouvir o que ouvi, repensar o que pensei etc.). Uma é 
retrospectiva e a outra, prospectiva. A memória e a imaginação projetam 
sobre o Espaço Estético – e dentro dele – as dimensões subjetivas, ausentes 
do espaço físico: a dimensão afetiva e a dimensão onírica. (BOAL, 1996, p. 
35). 
 

 Também Ryngaert (2009) mostra que, pela imaginação, há a 

transformação do real que é necessária para a superação do desconhecido, do que não 

foi experienciado, e, consequentemente, torna-se importante fator de aquisição do 

                                                             
21 A dimensão do olhar segundo Didi-Huberman está no item I.4 Imagem e(m) jogo desta dissertação, 
página 31.    
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conhecimento. No espaço de jogo, estão dadas as possibilidades; são criadas as 

oportunidades de se colocar nas mais diversas situações. É por isso que sua técnica é 

basicamente voltada à improvisação. Ryngaert busca com alunos não apenas um 

treinamento técnico de interpretação, mas a busca por soluções para desejos, sejam eles 

voltados ou não para a arte teatral. Por esse fato, não faz distinção entre atores e aquelas 

pessoas que estão em suas oficinas para resolver outros objetivos. Não há separação da 

técnica desenvolvida, ou seja, todos jogam o mesmo jogo. O relevante está nesse 

estímulo à imaginação que leva cada sujeito a descobrir suas próprias respostas aos 

anseios pessoais.    

 
Contudo práticas modestas e contraditórias que propõem uma soma de 
experiências no espaço de jogo estimulam o sujeito a descobrir uma gama de 
respostas que não se dão como inéditas, mas que ainda não pertencem ao 
campo de seu conhecimento ou de sua sensibilidade. Ele se encontra, 
portanto, menos impelido a se revelar, afirmando uma espontaneidade 
anárquica, do que a se confrontar com situações ainda inéditas no seu campo 
de experimentações. Trabalhando com variáveis, a improvisação encoraja o 
desenvolvimento da flexibilidade da imaginação e opõe-se ao sistematismo. 
Por sua ancoragem na afetividade, a improvisação não nega qualquer conduta 
racional, mas estimula, no contexto de uma formação, a tomar consciência do 
papel do inconsciente e do sensível na relação do indivíduo com o mundo. 
(RYNGAERT, 2009, p. 97). 
 

 O acesso ao inconsciente e ao sensível torna-se a função primordial do 

jogo que busca ampliar a visão do mundo dos jogadores. Por isso, a importância de 

pensar as imagens do real, bem como a imagem do sujeito na realidade. Boal (1996) é, 

também, uma referência por colocar o sujeito no centro de seu próprio desejo, 

confrontando as imagens que vê, insere-se e deseja, mesmo que para tal ação o sujeito 

necessite passar por uma libertação. O seu Teatro do Oprimido nasceu essencialmente 

político por um contexto de opressão militar, social e de dominação hierárquica na 

América Latina dos anos 1960 e 1970. Porém, ao se deparar com a realidade europeia, 

onde esteve também trabalhando seus jogos, percebe que a opressão não vem mais da 

polícia, dos grandes fazendeiros, das oligarquias, mas sim de questões mais subjetivas, 

o que Boal chama de “tira na cabeça” (BOAL, 1996, p. 23)22. Naquela sociedade, 

principalmente países nórdicos, onde as desigualdades sociais e financeiras se 

apresentavam diferentes daquelas vividas pelos países subdesenvolvidos, Boal encontra 

um novo tipo de opressão, que vem do próprio sujeito: solidão, depressão, falta de 

objetivos, conflitos familiares, falta de identificação com nichos ou clãs sociais. Assim, 

                                                             
22 A palavra “tira” é uma gíria dos anos 1950 para falar de policiais. É uma tradução da palavra inglesa 
cop. 



82 
 

o Teatro do Oprimido transforma-se em jogo, daí buscarmos analisar e apropriar os 

conceitos e exemplos, pois, ele vai levar ao conhecimento próprio, colocando em jogo 

desejos e superando limites entre consciência e inconsciência para buscar a realização 

desses desejos.23 

 Boal (1996) prioriza a imagem e seus jogos sempre caminham nessa 

direção: que imagem o sujeito vê no real e que imagem deseja que fosse esse real. E, 

principalmente, como o sujeito se vê nessas imagens. A potência transformadora do 

olhar ganha mais força. 

 
Nesse sentido, a invenção do teatro é uma revolução do tipo copernicano: em 
nossas vidas cotidianas somos o centro dos nossos universos e vemos fatos e 
pessoas segundo uma perspectiva única: a nossa. Em cena, continuamos a ver 
o mundo como sempre o vimos, mas agora também o vemos como o veem os 
outros: nós nos vemos como nos vemos e nos vemos como somos vistos. À 
nossa própria, acrescentamos outras perspectivas, como se víssemos a Terra 
da Terra onde moramos, e pudéssemos vê-la também da Lua, do Sol, de um 
satélite ou das estrelas. Na vida cotidiana vemos a situação; em cena, nós nos 
vemos a nós e vemos a situação na qual estamos: nós em situação, vistos por 
nós mesmos. (BOAL, 1996, p. 39, grifo do autor). 
 

Há uma correspondência entre as ideias de Ryngaert (2009) e Boal (1996) 

percebidas na conceituação da “imagem” do primeiro, que também guia o trabalho do 

segundo, desenvolvida de forma mais intensa.  

 
Modelo do real, ela permite, no entanto, todas as desrealizações. Eficaz, 
obriga a fazer escolhas, enquanto a palavra, por seu excesso de nuances, 
acaba às vezes por erguer cortinas de fumaça. Ela opera como uma espécie de 
código diretamente ligado à expressão e um de seus interesses provém do 
fato de poder escapar à vontade de seu autor. (RYNGAERT, 2009, p. 102). 
 

 Esse escape está no caminho que sujeito percorre movido por uma 

paixão, ou seja, pelos desejos (BOAL, 1996, p. 30). Aqui se percebe uma forte ligação 

ao que já foi visto em Freud (1969). O desejo move o ser e, ainda, torna-se elo entre 

passado, presente e futuro24. 

O ser busca no passado ou em suas vivências, por vezes acessando o 

inconsciente, resolver questões que lhes são impostas no presente e, por meio da 

imaginação criativa, procura solucionar os problemas que estas memórias trazem. 

Resolver estas questões ajuda a compreender o desejo e é desse caminho que trata Boal 

(1996). 

                                                             
23 Nessa época, também Boal (1996) e Ryngaert (2009) encontram-se e, por seus escritos, percebe-se a 
mútua influência.  
24 FREUD, 1925, p. 79. 
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Observa-se que Boal (1996) estimula sempre que seus alunos/atores 

identifiquem suas paixões, seus desejos. Tais desejos, não alcançados por uma opressão, 

precisam superados e no jogo se constrói um espaço propício a essa superação. A 

superação ou o levantamento das possibilidades de superação e de alcance do desejo, 

dentro do espaço de jogo, é o lugar primordial do conhecimento. Foucault diz, no estudo 

das Ciências Humanas, que o olhar do homem sobre si gerou uma nova conformação no 

seu próprio entendimento e em suas relações com as demais ciências.  

Boal (1996) incentiva justamente o sujeito a se ver em jogo, analisar o seu 

“eu” em outras situações e relações. Em outras palavras, é por analisar-se e ver a si 

mesmo no jogo que o conhecimento se amplia. E, principalmente, o conhecimento não 

mais é analisado sob os parâmetros da razão, mas, pelo caráter sensível, torna-se 

fundamental no olhar sobre si mesmo. 

 
Essas propriedades são "estéticas", isto é, sensoriais. O conhecimento é aqui 
adquirido através dos sentidos e não apenas da razão: sobretudo vemos e 
ouvimos (estes são os principais sentidos da comunicação estética teatral) e 
por isso compreendemos. Aí reside a função terapêutica específica do teatro: 
ver e ouvir. Vendo e ouvindo - e ao ver-se e ao ouvir-se - o protagonista 
adquire conhecimentos sobre si mesmo. Eu vejo e me vejo, eu falo e me 
escuto, eu penso e me penso - isto só é possível pela fissão do eu. O eu-agora 
percebe o eu-antes e prenuncia um eu-possível, um eu-futuro. (BOAL, 1996, 
p. 41). 
 

 Ver a si mesmo implica a emersão de imagem, o que as técnicas do Arco-

Íris do Desejo preconizam como a possibilidade de transformação dessa imagem. 

 O teatro e, consequentemente, o jogo pressupõem o ator, o sujeito, o ser-

humano. Este é o seu corpo e o que ele guarda – sensações, ideias, vontades e desejos. 

Os sentidos fazem a leitura do mundo e vão além: encontram nas percepções a seleção 

que torna cada ser humano único. Por esse motivo, trazer à tona o caráter sensível como 

pressuposto do conhecimento, assim como a razão, sem sobreposição, é fator relevante 

neste estudo.  Todos podem ver (e ver aqui refere-se a todos os sentidos: ver não apenas 

com olhos), mas não veem como os outros, têm impressões diferentes. Todos esses 

sentidos registram as imagens de mundo, da forma como elas aparecem, nem sempre 

visível aos olhos, mas também aos outros sentidos. Esse registro torna-se também 

corpo, faz parte (seja em consciência, pré-consciência ou no inconsciente) e pode 

transformar uns em outros, de acordo com a vivência de cada indivíduo. 

Justamente essa experiência sensível passa a ser um elo entre ser e mundo. 

Conhecer a si mesmo para se colocar em ação na realidade. Por esse motivo, tanto o 

jogo de Boal (1996) como o de Ryngaert (2009) aproximam-se de trabalhos pela via da 
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subjetividade e da terapia. A superação e o conhecimento que decorrem do/no jogo 

implicam a superação de fantasmas. As tensões despendidas pela superação dessas 

imagens e pela criação de novas imagens em que o sujeito se vê como centro delas é 

terapêutico por mostrar caminhos para a sua libertação: 

 
Teatro, comunicação, terapia – o jogo, tal qual o encaramos, mantém relação 
natural com esses três campos de atividade. Concentrando nossas 
preocupações no jogo e na capacidade de jogo dos participantes, ele nos 
interessa ao mesmo tempo como experiência sensível, experiência artística e 
relação com o mundo. (RYNGAERT, 2009, p. 34). 
 

 A tomada de consciência do sujeito e sua relação com o mundo real se dá 

justamente pela sua experiência sensorial em dois universos distintos e complementares: 

a imagem do real e a imagem do seu desejo. Estando nesse limiar, nesse espaço estético, 

a autoobservação se torna mais potente pela livre possiblidade de criar, imaginar e se 

propor alternativas. As respostas e o conhecimento experienciado e adquirido nesse 

espaço estético lhes são úteis, com essa nova consciência de si e com novas ações em 

sociedade.  

 
O oprimido cria imagens de sua realidade. Então, deve jogar com a realidade 
dessas imagens. As opressões são as mesmas, mas se apresentam de maneira 
transubstanciada. É necessário que ele esqueça o mundo real que esteve na 
origem da imagem e que ele jogue com a própria imagem, em sua 
corporificação artística. Deve efetuar uma extrapolação da realidade social 
em direção à realidade daquilo que chamamos de ficção (em direção ao 
teatro, à imagem) e, depois de ter jogado com a imagem, depois de ter feito 
"teatro", deve fazer um a segunda extrapolação, agora em sentido inverso, em 
direção à realidade social que é sua. No segundo mundo (estético), ele se 
exercita para modificar o primeiro (social). (BOAL, 1996, p. 57). 
 

Em outras palavras, os olhares que o sujeito leva para o mundo da imagem 

criada, imaginada (do universo ficcional), leva-o a uma tomada de consciência que 

implica uma mudança de atitude, uma alteração de comportamento, de ação. E é essa 

transformação que permanece corporificada na realidade. 
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V A PRÁTICA: PSICOMOTRICIDADE RELACIONAL 

 

Sob inspiração da metodologia da Psicomotricidade Relacional, foi 

elaborado um projeto de ações desenvolvido em uma turma específica – 3º período, da 

Escola Municipal Simão Lacerda, da cidade de Ouro Preto25. O projeto das oficinas 

desenvolveu-se como uma atividade extracurricular, por isso, a conjuntura educacional 

dessa escola pública, já bastante conhecida na realidade nacional, não é abordada, 

mesmo sabendo de sua importância e suas reverberações. As práticas psicomotoras 

podem fazer parte de projetos pedagógicos em arte-educação, sendo base e ponte para 

diversas outras atividades, e contribuem para a elaboração de jogos teatrais, bem como 

nos trabalhos do educador artista. Mas, nesse caso específico, apesar de observar os 

reflexos do espaço escolar nas ações das crianças, o foco da análise foi psicossocial, 

uma vez que o olhar esteve voltado para as crianças em suas relações. Talvez nosso 

trabalho seja de expandir o conhecimento sobre esses jogos, a fim de que mais 

educadores da área do teatro possam conhecê-los e incorporá-los em seus exercícios.  

A turma em que foi compartilhada a experiência é composta por 22 alunos e 

alunas, entre cinco e seis anos. A professora regente da classe acompanhou as 

intervenções psicomotoras e com jogos inspirados no Arco-Íris do Desejo (BOAL, 

1996). Em cinco encontros com duração de três horas, materiais simples e distintos 

foram levados para a exploração e interação livre das crianças – bolas, tecidos, jornais, 

caixas de papelões. Ao observar em detalhes as imagens surgidas, buscou-se ampliá-las 

no espaço de jogo teatral. Assim, foi elucidado um caminho entre teoria e prática. 

 

V.1 O prelúdio: entre caos e choro 

 

A bola suíça, ou bola de pilates, é resistente e permite muitos movimentos, 

mesmo aqueles em que todo o peso do corpo é depositado sobre ela. Isso oportuniza 

uma exploração física do objeto que desafia o corpo em posições e movimentos que 

extrapolam o cotidiano. Por esse objeto, percebem-se as possibilidades e a entrega das 

crianças na atividade livre, bem como as características de socialização daquele grupo 

                                                             
25 O projeto de ações apresentado à escola pode ser visto no Apêndice I desta dissertação. Agradecemos 
às educadoras que permitiram a realização do projeto, bem como aos pais que autorizaram a participação 
das crianças e, especialmente, às crianças que se lançaram ao jogo de forma livre e espontânea. 
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que joga. Para as crianças, são bolas gigantes, mágicas. Este foi o objeto escolhido para 

o primeiro encontro. 

A psicomotricidade vem como entrelugar do convívio ao despertar ações 

calcadas no universo simbólico, observando, em suas entrelinhas, a visão de mundo que 

o grupo de crianças traz para a vivência. Posteriormente, em outros encontros, os jogos 

psicomotores foram as bases para introduzir alguns jogos inspirados em O Arco-Íris do 

Desejo, pela elaboração de imagens teatrais conforme as elucidações sugeridas por 

Augusto Boal (1996). 

Os jogos psicomotores têm como partida o desejo e as questões que são 

relevantes para as crianças, numa verdadeira brincadeira, na qual surgem as 

dramatizações espontâneas. Desse modo, elas podem mostrar as identificações 

primárias, as leituras que fazem do mundo e o potencial para tomadas de decisões, de 

forma diferenciada daquelas do seu dia a dia, seja na rotina familiar ou escolar. 

Mediante a socialização, foco dos primeiros contatos com as crianças, 

Suzana Veloso Cabral (2001) atenta para a importância da comunicação simbólica que a 

sustenta e para a expressão dos desejos e dos impulsos que culminam em situações 

simbólicas. Também podem unir as crianças em desejos comuns, valorizando-as pela 

potência do encontro. 

 
Neste novo espaço psicomotor tornar-se ia possível para ela confrontar-se 
com seus desejos fusionais e buscar sua identidade, posicionar-se frente às 
frustrações necessárias à humanização, podendo aceitar faltas e limites, que 
demarcam os desejos, e ter acesso à comunicação simbólica e à socialização. 
(CABRAL, S., 2001, p. 82). 
 

Por vezes, observou-se o impulso de incorporar o objeto de desejo, ou seja, 

querer o objeto do colega, gerando frustração e a costumeira reação de choro, seja pela 

falta de um item, seja pela rejeição de um grupo específico que não o deixara participar. 

Enquanto algumas crianças são preteridas por um grupo e, por isso, isolam-se, outras 

buscam novos parceiros. O papel dos mediadores26 resulta em conviver com “o 

problema”, na busca, junto a cada uma das crianças, por diferentes formas de contornar 

a situação para dar prosseguimento ao jogo. Muitas vezes, essa mediação faz a ponte 

entre o jogo psicomotor e o simbólico em curso, em situações de conflitos. 

Exemplificando: duas garotas com uma bola na cabeça diziam serem flores, então, para 

                                                             
26 O papel de mediação foi realizado por mim, em companhia da arte-educadora e atriz Ana Lídia 
Miranda. A orientadora da dissertação, Neide das Graças de Souza Bortolini, também acompanhou as 
atividades.  
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agregar uma terceira que se sentia isolada à brincadeira, busquei uma maneira de 

introduzi-la como mais uma flor naquele jogo de imagens, o que resultou muito bem: 

surgiram três flores. 

Outras imagens manifestadas foram os carros de corrida, uma locomotiva 

com cerca de dez crianças contornado o espaço, o próprio jogo de futebol, que se 

destacaram entre as expressões livres dos movimentos com as bolas gigantes. Tudo isso 

como expressões livres do desejo, em vivências de socialização (FIGURA 1). 

Percebe-se que o jogo simbólico, aos poucos, ganha contornos. Com ele, o 

imaginário de cada criança começa a se desenhar no espaço/tempo. Assim, o caos 

aparente se tornava terreno fértil para a livre criação. A partir daí, pela ação do 

imaginário e da memória, flashs do cotidiano ganham estéticas espontâneas, lúdicas. E é 

justamente nesse jogo espontâneo que a criança se revela, sendo possível uma leitura de 

seus desejos na brincadeira, ao trazer consigo marcas da vivência social e cultural que 

afloram desse caos criativo. 

 

Figura 1 – Prática psicomotora com bolas gigantes 
 

 

 

 

 

 
  
 

 
 

Foto: Acervo pessoal, 2016. 
 

Quem olha a sala nesses trabalhos, em que se misturam jogos expressivos e 

simbólicos, pode ver a pluralidade de subgrupos, cada um explorando à sua maneira o 

objeto. Logo, um observador pode achar o caos muito estranho, sendo o que ocorre com 

a maioria dos professores acostumados com a disciplina escolar. Marina Marcondes 

Machado (2012), ao tratar do conceito de “criança performer” (MACHADO, 2012, p. 

116), salienta que: “Não se trata de ‘qualquer coisa’; não se trata de ‘anarquismo’ nem 
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de ‘amor livre’ (embora qualquer coisa com pitadas de anarquismo e de amor livre 

poderá ser bem vinda!)” (MACHADO, 2012, p. 9).  

Assim, a autora propõe que o ensino de arte se aproxime do chamado work 

in process (MACHADO, 2012, p. 9)27. Isso significa aproveitar os processos de criação 

coletiva, em detrimento à forma vertical de levar modelos prontos às crianças para que 

repitam, tomando isso como a arte. Nessa busca por horizontalizar o fazer artístico, 

professor e alunos traçam juntos, no tempo/espaço, os caminhos expressivos que o 

grupo deseja abordar. Fazer essa relação com o jogo psicomotor apresentado auxilia na 

elaboração de um pensamento de criação conjunta, recriando a linguagem teatral. 

Outra posição importante, que se aproxima do pensamento de Marina 

Marcondes Machado (2012), é a relação arte e vida como premissa básica para o 

desenvolvimento cognitivo. Nas práticas psicomotoras, evidenciam-se a influência da 

realidade, própria de cada sujeito, na produção dos jogos, principalmente os de caráter 

simbólico e fantasmático. Elaborar formas estéticas ou imagens do real por meio do que 

cada criança traz durante o jogo proporciona a reflexão sobre a realidade, bem como 

favorece novas atitudes. A experimentação proporcionada na psicomotricidade, por essa 

leitura, acaba se aproximando do work in process, ou da “arte contemporânea” de que 

fala a autora:  

 
Perceber que os caminhos da performance e do happening geraram novas 
concepções acerca do mundo é algo fundamental para aquele que quer 
sintonizar com a noção de criança performer. Digo novamente: não se trata 
de “qualquer coisa”, mas sim, de adquirir uma sintonia fina naquilo que está 
acontecendo diante dos nossos olhos, preconizado como “arte 
contemporânea” por alguns e a vida mesma por outros. (MACHADO, 2012, 
p. 13, grifos da autora). 
 

Voltando à prática psicomotora, a “vida mesma” se insere no jogo muito 

pelas memórias. As memórias sensoriais vêm à tona, configurando os jogos 

fantasmáticos (CABRAL, S., 2001, p. 44), que criam brechas na realidade e acessam os 

sentimentos que a criança não consegue administrar no jogo simbólico ou nas atividades 

expressivas com o objeto. São recorrentes as manifestações de choro e de angústia.  

Nesse sentido, surge um exemplo de um desses acontecimentos nas 

vivências em questão. Uma das meninas – A. – chorava por não ter uma bola, logo, foi-

lhe entregue uma, mas ela não a aceitou e repetia que não tinha uma bola. Mais uma 

vez, a bola foi colocada à sua disposição, com a afirmação: “– Aqui, uma bola para 

                                                             
27 O termo usado por Marina Marcondes (2012) refere-se a um procedimento da arte contemporânea e do 
teatro pós-dramático, que valoriza o processo como obra estética. Trabalho em processo. 
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você!”. Ainda em estado de angústia, A. dizia que, na verdade, ninguém queria brincar 

com ela, ao passo que outra garota, M., ali estava dizendo “–Eu estou aqui, eu brinco 

com você!”. Mesmo assim, o choro continuava. Tomada pela angústia, ela continuava a 

repetir que não havia uma bola e que ninguém queria brincar com ela.  

Esse sentimento primário de angústia, expresso pelo choro ou mesmo pelo 

apego, seja aos objetos ou às pessoas, é uma manifestação da falta fundamental28, logo, 

uma questão inconsciente. Ou seja, mesmo diante de soluções práticas para resolver seu 

“problema”, os desejos de ter uma bola ou de alguém para brincar não foram 

solucionados racionalmente. Ao apontar esse exemplo, ressalto que os sentimentos 

incompreendidos são de extrema importância na prática psicomotora e nos jogos 

propostos.  

É por isso que tais jogos ajudam a criança na compreensão de si, acessando 

espaços inconscientes que facilitam o amadurecimento entre corpos em relações. No 

exemplo dado, mais que o apego à bola ou à companhia para brincar, ressalta-se a 

dimensão desejante. Talvez, por esse motivo, as soluções apresentadas não surtiam o 

efeito apaziguador, e a angústia permanecia. Nesse sentido, Suzana Veloso Cabral, na 

sua releitura do “Fantasma” freudiano, explicita a pulsão de apego e agressão, de amor e 

ódio que ele desperta (CABRAL, S., 2001, p. 46). Na dimensão do fantasma, não há 

mais palavras, apenas o choro que denota a angústia, restando a A. essa possibilidade de 

manifestar-se. O fantasma não se traduz em palavras ou imagens; por isso, é de difícil 

leitura e compreensão. Mesmo assim, as manifestações fantasmáticas nas práticas 

tornam-se acontecimentos benéficos, reveladores. Surgem em meio ao caos dos 

acontecimentos e, logo, dissipam-se. Ao fim da vivência, já guardando o material para a 

saída da escola, A. estava tranquila, rindo, divertindo-se com colegas, sem o menor 

sinal daquela angústia apresentada na situação do jogo psicomotor. 

Permanecem incógnitos os motivos que levaram à angústia expressa por A. 

Seriam vivências em sua família ou no seu meio social? Tais questões impulsionaram, 

em outras instâncias ao teatro analítico de Augusto Boal (1996), em que foram criados 

uma gama de jogos que se abrem às vivências e às subjetividades. Isso quer dizer que, 

no espaço estético do “Arco-Íris do desejo”, a angústia, entre outras manifestações 

fantasmáticas, pode ganhar um contorno espaço/temporal em ato. Pode culminar, em 

algumas circunstâncias, num jogo mais compreensível, uma vez que é capaz de ser 

                                                             
28 Conceito de “falta” está detalhado no item III.4. 
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simbolizado, servindo ao entendimento do jogo de alteridades na resolução das questões 

da falta e/ou do desejo.  

Como os jogos propostos por Boal (1996) têm forte apelo às imagens, no 

primeiro encontro, foi pedido a elas que reproduzissem imagens marcantes que 

perceberam ou sentiram durante a prática psicomotora. As imagens surgidas e 

corporificadas foram: carro, flor, trem, macaco, cavalo, lembranças do jogo em questão, 

reproduzidas individualmente ou em grupo. O jogo ganhou um contorno estético e 

teatral mais forte, ainda reverberando as sensações da prática psicomotora, com os 

sentimentos ainda “à flor da pele”. Reproduzir a imagem do carro segurando as pernas 

do colega que andava sobre as mãos, com os sons de buzinas e das acelerações, 

mantinha a sensação de liberdade vivenciada na prática. As bolas não estavam mais “em 

jogo”, mas o seu estado instaurado ainda era percebido. Esses carros se tornaram, assim, 

apenas gestos, ações sem os objetos, trazendo a sensação da alegria que fora 

experimentada anteriormente.  

 

Figura 2 – Crianças simbolizando carros com seus próprios corpos 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto: Acervo pessoal, 2016. 

 

Ao reviver sensações, percebe-se o jogo das imagens no qual Augusto Boal 

(1996) fala do trânsito entre consciente, pré-consciente e inconsciente, em um uma 

releitura freudiana. Para o autor, pela instauração de um espaço estético, é possível 

retomar sensações e colocá-las nesse fluxo de subjetividades e objetivações: 

 
Inexistindo fronteiras precisas, herméticas, compartimentais, o que era 
consciente pode tornar-se pré, ou inconsciente; e o que era inconsciente pode 
subir à tona e transformar-se em palavra. São finas e tênues camadas, umas 
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sobre as outras, que vão escurecendo para baixo, e para cima, clareando. 
Essas sensações, emoções e ideias, estando na luz ou nas trevas, estão sempre 
vivas, ativas, e são, quanto mais obscuras, mais terríveis; quanto mais na 
noite, mais incontroláveis. (BOAL, 1996, p. 47). 
 

Apesar de simples, a escolha desse jogo de imagens para o primeiro 

encontro cumpriu, justamente, essa capacidade do teatro de agir como catalizador desse 

trânsito de sensações e de compreensões. Resgatar imagens era, concomitantemente, 

resgatar as sensações e colocá-las em representações conscientes. E a surpresa ficou 

para a conversa final, em que uma última imagem foi levantada: a do choro. Apesar de 

não ser levada à cena ou à representação, durante essa roda final de conversa, uma das 

crianças disse que se lembrava do choro de A. Essa lembrança desencadeou uma 

conversa sobre o assunto. No ápice do diálogo consciente do encontro, algumas crianças 

revelaram motivos que as fazem chorar. Chorar de tristeza, chorar de alegria, chorar de 

dor, chorar quando apanha, chorar quando se faz um gol. Chegaram à conclusão que 

todos choram, algo natural no ser humano, o que, naqueles minutos de conversa, uniu a 

todos, como uma característica comum. A. e G. choraram durante a prática, mas poderia 

ter sido qualquer outra pessoa: essa conclusão acrescida da possibilidade de encarar o 

choro como algo “normal” a todos foi, talvez, um dos resultados mais interessantes 

desse primeiro encontro. Enfim, nessa roda de conversa, o choro foi simbolizado.    

 

V.2 O jogo de imitação e a saudade da mãe 

 

Para o início de cada atividade, as crianças se deitavam em um canto da sala 

e fechavam os olhos em uma proposta de relaxamento. Esse princípio quase “ritual” é 

uma forma de quebrar o cotidiano da escola e voltar a atenção para uma nova atividade.  

Ainda que a curiosidade as levassem a abrir os olhos em situações distintas, pôde-se 

perceber um entendimento maior desse momento de buscar calma a cada novo encontro. 

Ouvindo a música, eles se silenciavam e seguiam a respiração indicada pela orientação. 

Aos poucos, os tecidos foram colocados por cima das crianças, uma a uma. Apesar de 

seus corpos denunciarem o desejo em se mover e pegar o tecido, elas permaneceram 

imóveis, segurando os risos e esperando a sua vez de serem “cobertas” por um tecido.  

Por cerca de dez minutos, elas ficaram deitadas, enquanto todos eram 

cobertos. Eram “ondas” no ar que passavam por sobre as crianças, encostando em seus 

rostos e em seus corpos. Essas ondas já introduziam uma percepção diferenciada do 
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tecido para elas: o despertar dessa sensação tátil, extra cotidiana, causava alegria e 

surpresa, ao mesmo tempo em que, por ela, algumas crianças esperavam novamente. 

Com os tecidos, pouco foi dito durante boa parte da prática psicomotora, já 

que o próprio material mobilizava as atitudes das crianças. A ausência dessa condução 

diretiva revelou-se um ponto positivo na prática: a experimentação solitária do objeto, 

antes de passar para a interação com o coletivo, que acaba contagiando o grupo com 

uma ideia ou apenas algumas ações repetidas. Em outras palavras, a exploração 

individual do objeto, ainda que de forma tímida, ou sem saber o que fazer, coloca a 

criança num estado novo, no limiar de incompreensão e do desejo por fazer algo, desejo 

este ainda inominável que as deixam em situação de não saber bem o que fazer. Nesse 

momento, seus olhares buscam por algo, vagam no espaço e, com o tecido em suas 

mãos, exploram-no nesse jogo expressivo, ainda não simbolizado, sem palavras.  

Encostar o tecido no rosto de um deles, nesse estado, faz emergir um sorriso 

sincero e indescritível. O ato expressivo é simples – sentir um pedaço de pano na pele – 

e causa uma reação sublime de felicidade na criança, que espera por novamente ter essa 

sensação, reagindo ou agindo de forma a provocar o mesmo movimento que 

anteriormente a fez receber o tecido no rosto. A busca por essa repetição de situações, 

ações e sensações começou e se estenderia por toda a prática. Logo, transformou-se em 

imitação. 

Antes de adentrar o tema da imitação, é preciso focar nas primeiras 

manifestações de “personagens” em esboços de jogos simbólicos que levavam aos jogos 

dramáticos. Com as bolas, o simbolismo prevaleceu, sendo o “carro” a principal 

imagem por eles levantada. Com os tecidos, houve a incorporação desses objetos, 

conferindo-lhes o foco na transformação e na ação imaginária.  

Tornaram-se, principalmente, “princesas” (FIGURA 4) e “lutadores de 

karatê” (FIGURA 3).  Assim surgiu o jogo de imitação! Uma das crianças pediu para 

que a ajudasse com uma roupa de karatê, e esse fato despertou na maioria dos meninos e 

em algumas garotas o desejo de também experimentar aquele personagem. Uma das 

meninas solicitou ajuda para uma saia de “princesa” (esse foi o pedido), o que logo 

também ativou em outras meninas e alguns garotos (!) a vontade de experimentar a saia 

ou a roupa da princesa. 
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Figura 3 – Garotos se transformam em “lutadores de karatê” 
 

 

 

 

 

 

 

  
Foto: Arquivo pessoal, 2016. 

 
Figura 4 – Garota encarnando uma princesa 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Foto: Arquivo pessoal, 2016. 

 

O jogo de imitação pode ter uma leitura mais ampla, não apenas com foco 

na imitação de uns pelos outros, mas no próprio fato dessa imitação – como os lutadores 

de karatê, por exemplo – buscar modelos reais, inclusive televisivos. Na Psicologia 

Genética de Jean Piaget29, apresentada na releitura de Suzana Veloso Cabral (2001), a 

                                                             
29 Jean Piaget (1896-1980) estudou conceitos bases da Psicologia Genética, em que as evoluções 
cognitiva, intelectual e afetiva do sujeito são observadas na gênese da personalidade (CABRAL, S., 2001, 
p. 219). O comportamento e a ação subjetiva demonstram essa evolução em estágios, divididos: 
sensoriomotor, pré-operacional e operacional concreto. Com o passar da idade e a evolução do 
pensamento, da cognição e da afetividade, a criança vai superando cada uma dessas fases. Por estar 
aplicado à psicomotricidade, optou-se por trazer para a pesquisa aqui apresentada a releitura de Suzana 
Veloso Cabral para analisar casos práticos em que a teoria possa elucidar.   
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imitação é importante expressão da evolução do pensamento cognitivo de crianças que 

passam pelo período pré-operacional – entre os três e sete anos. Nessa etapa, o jogo 

torna-se relevante mecanismo de experimentação, identificação e elaboração afetiva, 

bem como do desejo na imitação do real. Destaca-se um amadurecimento dos jogos 

simbólicos, em que as crianças passam a se ater aos detalhes – a roupa do karatê com 

faixas devidamente posicionadas ou os detalhes do cabelo e das saias das princesas.  

 
No jogo simbólico coletivo os diversos papéis se diferenciam cada vez 
mais e se tornam complementares [...] Há aí um progresso na 
socialização e uma passagem do egocentrismo inicial para a 
reciprocidade, o que permite o jogo de papéis e uma maior coerência e 
ordem. 
O jogo é, então, uma transformação afetiva da realidade, mas também 
uma expressão desta realidade, a partir dos quatro, até os sete anos. O 
símbolo é menos deformante e se aproxima da imitação e da imagem 
adequada, havendo uma maior coordenação entre os significantes 
fornecidos pela imitação e assimilação lúdica, com maior adaptação à 
realidade. (CABRAL, S., 2001, p. 255). 
 

Durante um longo tempo, esses dois tipos de personagens foram explorados 

pelo grupo. Enquanto esse ciclo de fantasiar-se de lutador ou princesa transcorria, um 

dos garotos parecia não demonstrar interesse por esses personagens, nem em estar 

envolvido em um grupo. Isolou-se num canto da sala e ali permaneceu explorando 

aquele espaço. Se, por vezes, suas expressões demonstravam certa insatisfação com a 

atividade, que pode ser atribuída à falta de inserção em algum dos grupos, ao mesmo 

tempo, sua imaginação fazia seu olhar curioso e criativo. Absorto no canto da sala onde 

estava e ao tecido que possuía, montou uma espécie de casulo/cabana no qual ficou 

completamente escondido (FIGURA 5). Em meio às lutas imaginárias e às caudas de 

tecidos reais, havia, em um canto, um mundo paralelo, aconchegante e protetor. Ao 

dizer algumas palavras para a condutora da prática, surpreendeu: confessou estar com 

“saudades da mãe!”  
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Figura 5 – Garoto dentro do espaço construído, “Saudades da mãe!” 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Foto: Acervo pessoal, 2016. 

 

 

Figura 6 – Crianças interagindo com garoto dentro do “casulo” 
 

 

 

 

 

 

 

 

Foto: Acervo pessoal, 2016. 

 

De certa forma, é possível fazer um paralelo entre o choro da prática 

anterior, que precisava ser levado até o fim, como forma de extrair o máximo de 

sentimento ali vivenciado, com esse momento de volta ao útero (imagem atribuída pelo 

olhar de quem observa). Isolar-se por sentir essa saudade era necessário, e permitir-se 

senti-la de forma intensa era como dar curso a essa emoção. O tecido o levou para essa 
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experimentação, e, após algum tempo ali vivenciando tantas sensações, gradativamente 

abriu-se novamente ao grupo, liberando a socialização daquele espaço por ele criado 

com alguns colegas que chegavam perto.  

Novamente, não cabe fazer uma análise psíquica mais densa, no entanto, é 

importante ressaltar que, pelo jogo proposto e pela possiblidade de simbolização 

daquele objeto de forma livre e espontânea, o garoto pôde encontrar para si mesmo um 

espaço para o sentimento de saudades, bastante acolhedor. Diferente da garota com as 

bolas, ele conseguiu nomear. Seu corpo entregue ao jogo trouxe à tona um sentimento 

angustiante que, por sua vontade, na atividade simbólica, tornou-se aconchegante com o 

casulo que o protegia e o fez voltar ao jogo coletivo. 

Jean-Pierre Ryngaert (2009), ao traçar paralelos entre o jogo e a terapia, 

busca em Donald Woods Winnicott (1896-1971) uma explicação para tais situações. No 

jogo, a criança consegue administrar, de certa forma, a angústia, podendo, inclusive, 

cessar o jogo caso esse mesmo sentimento passe a incomodá-lo. Por estar nesse 

entrelugar da fantasia e da realidade, ainda que inconscientemente, o garoto transitou 

com esse sentimento na lembrança da mãe e na relação que há entre os dois, 

simbolizando ou se expressando pela construção com o tecido. O que mais interessa 

nessa questão específica é mostrar que o jogo torna-se o espaço-tempo de 

desenvolvimento de um sentimento, uma sensação ou um afeto que resulta no próprio 

desenvolvimento subjetivo da criança. 

 
Há muito tempo os teóricos chamam atenção para seu caráter insubstituível 
nas aprendizagens. O jogo facilita uma espécie de experimentação sem riscos 
do real, na qual a criança se envolve profundamente. Ele se caracteriza pela 
concentração e engajamento, mas permite o afastamento rápido dos 
protagonistas em caso de necessidade, isto é, se esses forem ameaçados pela 
angústia. Winnicott vai além, definindo um espaço tempo que seria próprio 
do jogo. Para isso, ele se apoia em suas conhecidas teorias do objeto 
transicional, experiência essencial para a criança que, desse modo, cria seus 
pontos de referência entre ela e a mãe, ente o eu e o não-eu. Constatando que 
o jogo não provém nem da realidade psíquica, nem da realidade exterior (ele 
não se confunde com a experiência do real), que ele não está nem dentro nem 
fora, Winnicott o situa em uma zona intermediária, um espaço potencial 
definido como campo da experimentação criativa. Esse espaço é essencial ao 
desenvolvimento e se confunde com o espaço cultural, o das pulsões 
criativas, sem as quais o indivíduo não encontra mais sentido para sua 
existência. (RYNGAERT, 2009, p. 39). 
  

Assim, a lembrança e a referência à mãe no jogo do garoto ainda podem 

apontar para um entendimento maior do caminho de construção de sua própria 

autonomia. A falta da mãe o faz perceber-se mais independente, buscar ações para 

superar essa falta e vencê-la sozinho. O jogo foi o espaço para cultivar essa sensação e, 
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ao mesmo tempo, controlá-la, delimitá-la ou superá-la. Tudo isso sob um contorno 

estético no espaço simples de criação com um tecido em que foi possível ser 

simbolizada as “saudades da mãe”. 

Assim como na primeira prática, foi pedido às crianças, ao final, que se 

transformassem em estátuas com as imagens que os marcaram durante o jogo com os 

tecidos. A evolução do jogo se deu pela combinação de que, após um sinal, as estátuas 

realizassem apenas um movimento. Alguns sinais foram dados e, consequentemente, 

vários movimentos realizados. As imagens que predominaram foram dos lutadores de 

karatê e das princesas. Porém, ao ganhar movimentos, ainda que poucos, o jogo 

começou a estimular uma criação narrativa com imagens advindas da prática 

psicomotora. Assim, traçou-se um limiar entre a prática psicomotora e o jogo teatral 

decorrente de uma experiência subjetiva. Os temas e os desejos levantados naqueles 

espaços de criação e experimentação livre começaram a ganhar uma forma estética. 

 

V.3 Autonomia no mar de papel 

  

No terceiro encontro, foi proposto um pequeno jogo, retirado do Arco-Íris 

do Desejo (BOAL, 1996), antes da prática psicomotora. O jogo pedia que as crianças 

demonstrassem, sem falas, o que realizam em determinadas horas/períodos do dia. 

Quando ouviam, por exemplo, “- segunda-feira, de manhã”, realizavam uma mímica 

sobre o que geralmente fazem nesse momento. Brincar, estudar, dormir, jogar futebol e 

comer foram algumas atividades reveladas no rápido jogo.  

A ideia de inverter essas práticas, já que, no projeto original dos encontros, 

era proposto o contrário (observar os efeitos das práticas psicomotoras no teatral), ou 

seja, estimular nas crianças as lembranças do seu cotidiano e, posteriormente, lançá-las 

no ambiente de liberdade e espontaneidade da prática psicomotora.  

A atividade com jornais começou com a ajuda das próprias crianças os 

espalhando pelo chão, cobrindo toda a área da sala (que, assim como nos encontros 

anteriores, teve todas as cadeiras e carteiras retiradas). O receio de que pedir o auxílio já 

significaria instaurar o caos logo se dissipou. Apesar da conversa em tom mais forte de 

vozes, todas ajudaram com relativa calma, cumprindo exatamente o proposto: preencher 

toda a sala. Terminada a primeira etapa, iniciou-se a respiração conjunta. O pedido para 

inspirar e expirar de acordo com o comando tornou-se extremamente eficiente para 

focar a atenção das crianças e estabelecer certa quietude no espaço. Assim, respirando, 
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foi solicitado que deitassem sobre os jornais e fechassem os olhos, ainda seguindo as 

etapas da respiração. Com olhos fechados e sem conversas paralelas, ouviram uma 

música tranquilizadora. 

Com o jornal sob seus corpos, a experimentação tátil do objeto era mais 

direta, e observou-se com facilidade a experiência da percepção do objeto de forma 

diferente da que estão acostumadas. Suas mãos percorriam o chão forrado, amassando 

levemente os jornais que estavam mais próximos aos seus corpos. Um estado de 

excitação interna aos poucos ia se deixando escapar por risos, faces alegres e curiosas.  

Uma a uma foram convidadas a se levantar. Assim como em todas as 

ocasiões, foi solicitado que evitassem o uso de fala. A experiência sensorial era o que 

deveria guiar. As primeiras crianças que se levantam ainda mantinham aquele olhar 

curioso sobre o espaço, demonstrando querer desbravar, mas ainda não sem saber bem 

por onde começar.  

A dúvida durou pouco tempo, porém, foi de uma grande riqueza. Os corpos 

das crianças pareciam lançá-las para várias direções, enquanto seus pés não se moviam. 

Isso gera um estado de prontidão que, para quem observa, parece ser o de que o 

pensamento está passando por tantos caminhos que seus corpos aguardam a decisão do 

que fazer, estando prontos para tudo.  

Quando primeiro corpo se lança no espaço, dispara-se um acesso geral à 

atividade, e todos buscam algo para fazer. Um garoto se lançou literalmente no chão e 

começou a “nadar” no mar de jornais. De todas as práticas, essa foi a de mais rápida 

inserção, de uma veloz simbolização daquele material. Naquele dia, com quase todas as 

crianças, a ressignificação apareceu mais rápida.  

Diferente de outras turmas já observadas em atividades psicomotoras com 

jornais, esse grupo não rasgou o jornal logo no início. Em outras experiências, o 

princípio de destruição se dá logo no começo, e os jornais podem ser rasgados. 

Pensando nisso, algumas folhas foram reservadas, mas nem precisaram ser “repostas”. 

Muitos jornais rasgaram por conta do manuseio, mas, em poucos momentos, viu-se a 

intenção da ação de simplesmente rasgar.  

Ao contrário, a ação muito identificada foi a de acumular, o mesmo que 

aconteceu com o tecido. Em algumas crianças, disparou-se o desejo possessivo e egoísta 

do “ter”. Dessa vez, como mediador, simplesmente desmanchava as pilhas de jornais 

acumulados, distribuindo-os a outras crianças enquanto propunha alguma ação. Alguns 

resmungos como “– Esses são meus!” foram desconsiderados enquanto se desenvolvia 
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outra ação. Nesse quesito, apesar de ainda aparecer esse sentimento egoísta da posse do 

objeto, houve uma pequena evolução, uma vez que os “donos” dos jornais acumulados 

logo se envolviam com a nova ação proposta em grupo.  

A expansão do corpo, com jornais colocados dentro das roupas, uma atitude 

recorrente, foi uma experiência quase geral. Por essa ação, percebia-se ao olhar os 

corpos expandidos que toda a movimentação da criança também se modificava. A 

experiência com o objeto transformava toda a relação delas com o espaço, seja por 

mover-se com maior dificuldade, seja por querer uma versão do corpo ainda maior. 

Algumas crianças chocavam-se entre si, propositalmente, percebendo o corpo macio 

com tantos jornais sob as roupas. A explosão de felicidade era nítida. 

 

Figura 7 – Crianças chocando-se com corpos dilatados pelos jornais 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Foto: Acervo pessoal, 2016. 
 

Outra mudança de atitude, como mediador, foi propor ações, entretanto, sem 

ser de forma pessoal (com cada criança que pedisse, como acontecera com o quimono 

de karatê do tecido). Assim, quando surgiu a imitação, foi incentivado que uma criança 

auxiliasse a outra na construção com os jornais. Esse foi um passo além, mostrando a 

possibilidade de convívio entre elas, antes de procurarem uma relação especial com o 

mediador. Na tentativa de realizarem algo que haviam pedido ao mediador, acabaram 

por fazer descobertas, e novas relações surgiam entre elas. 
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Entre os momentos de jogo simbólico destacados nessa vivência, houve um 

acontecimento com a aluna S. que pediu uma saia. Como já havia programado para esse 

dia, lancei uma nova proposta: “– Faça você mesma!”. Mediante a resposta: “– Mas eu 

não sei”, indiquei de outro modo: “– Tente, qualquer coisa, eu ajudo.” Assim, ela 

começou a investigar formas de colocar o jornal como saia e, em meio às ações de 

outras crianças, ela foi para um canto da sala confeccionar sua própria saia. Algum 

tempo passou no qual estava distraído em meio às ações das outras crianças, quando 

volto meu olhar para S., ela estava no mesmo canto, com uma saia com vários jornais 

colocados sobre sua calça, detalhes de jornais nos cabelos, pulseiras, colares. Ela se 

caracterizou inteira com os objetos e ainda buscava novas peças para completar seu 

visual. Quando olhou para mim, sorriu, ao que pude apenas dizer de forma sincera “– 

Ficou lindo!”. 

 

Figura 8 –S. criando sua vestimenta de princesa 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Foto: Acervo pessoal, 2016. 

 

Percebe-se que a sequência de experiências começou a surtir efeitos, 

principalmente relacionados à criação e à autonomia. Já observou-se muitas propostas 

de jogos simbólicos, ainda que permeados pelo caos da correria e da experimentação 

livre dos objetos. Os jogos de imitação ainda apareceram, são comuns nessa idade; o 

importante é perceber que, mesmo na imitação, há o jogo de papéis que passa a se 

fortalecer: garotas com laços na cabeça que desfilam pelo espaço, garotos musculosos 

que exibem sua força, garotas musculosas que exibem sua força, garotos com pulseiras 
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que ostentam seu ornamento. Nas possibilidades do jogo, as costumeiras definições 

rígidas de comportamentos de gêneros parecem estar momentaneamente suspensas.  

Os jogos simbólicos que trazem a imitação do real, ou de situações da 

realidade, apontam para outra característica do período pré-operatório em que estão 

essas crianças. A assimilação cognitiva da criança nessa fase é mais comum dar-se por 

representações, pois a linguagem ainda não sustenta o conhecimento de que necessitam 

e são capazes de compreender. Nos estudos de Suzana Veloso Cabral (2001), percebe-se 

essa relação assimilação (do real, do conhecimento) e imitação representativa: 

 
Outra característica da evolução da criança neste estágio é a união 
progressiva da assimilação à imitação representativa, nos jogos simbólicos. 
Nestes surge uma ordem relativa das construções lúdicas, em oposição à 
incoerência das combinações simbólicas anteriores. Também há a 
preocupação com a verossimilhança e com a imitação exata da realidade. 
Também começa a haver certo simbolismo coletivo. 
A criança não consegue ainda ordenar perfeitamente um relato verbal, mas, 
no jogo simbólico, aparece uma ordem relativa, pois a lógica é mais fácil 
neste plano do imitado e do vivido. (CABRAL, S., 2001, p. 254).  
  

A autora ainda aponta que é natural não apenas a imitação do real, buscando 

sua verossimilhança, mas também imitam umas às outras (principalmente as mais 

velhas) sem a noção de imitação. Ou seja, imitam acreditando estar criando, elas 

mesmas, aquele momento lúdico (CABRAL, S., 2001). 

Ao estabelecer a ordenação de ideias, uma função da cognição por meio de 

uma ordem representativa. No jogo, há a ordem representativa que, por sua vez, 

coordena um processo de ordenação e evolução do pensamento cognitivo. Aproveitar 

dessa reflexão tomando por direção o caminho socioafetivo leva, ainda, a outro ganho: a 

assimilação da realidade acontece respeitando e estimulando vivências e desejos 

subjetivos, assegurando a autonomia e valorizando a identidade dessa criança. 

Retomando a prática, apesar do aparente caos, algumas surpresas 

aconteceram. A primeira delas foi o cuidado com o jornal, que não foi rasgado logo no 

início. Muitos jornais se rasgaram, mas devido à movimentação e ao manuseio, e não 

propositalmente. A quantidade de jogos simbólicos que surgiram foi superior àquela dos 

encontros anteriores. A prática com jornais foi a que mais possibilitou esses jogos 

simbólicos.  
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Figura 9 – Garoto exibindo persona criada com jornais sob a roupa 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Foto: Acervo pessoal, 2016. 

 

Ao observar que esses jogos simbólicos apareceram com maior intensidade, 

iniciei um jogo dramático coletivo, inspirado na pesquisa de Peter Slade (1978). Foi 

uma experiência inovadora, visto que percebi uma abertura para esse momento, mesmo 

a prática não estando no projeto inicial. Convidei-os, caracterizados como estavam 

(saias, corpos dilatados, pulseiras e laços) para uma nova aventura. Ao pisar em 

determinado ponto da sala, estaríamos em uma terra mágica, cheia de surpresas e 

prontos para tudo: “– Precisamos encontrar um tesouro.” Era o jogo dramático 

instaurado.  

Ao adentrar a terra mágica, insinuei a presença de um pássaro gigante que 

voava em nossa direção e parecia querer nos atacar. Então, todos se protegeram, 

abaixando-se. Pela necessidade de repetição/imitação que já percebemos ser brincadeira 

predileta nessa idade, abaixamo-nos ainda umas três vezes por conta de outros três 

pássaros. Até que lancei uma proposta aberta, que originou o seguinte diálogo: 

 
“– Vocês estão vendo aquilo ali? O que é aquilo?”  
“– É um robô gigante!”, disse R., com convicção, olhando para o mesmo 
nada que eu.  
Diante de um susto e deslumbramento de todos, indago: “- Ele veio ajudar ou 
atrapalhar a gente encontrar o tesouro?” 
“– Atrapalhar” – foi a resposta, não apenas de R., mas de outros alunos que já 
compraram a ideia. 
“– E o que vamos fazer!” Mas minha fala foi interrompida por um raio 
vermelho que o robô soltou contra nós, como ideia de outra criança. Ainda 
me desviando do raio, tentei perguntar novamente: 
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“– O que vamos fazer?” 
Ao que R. prontamente respondeu: 
“– Vamos desmontar o robô.” 
(Diálogo observado durante a aplicação da atividade com as crianças). 

 
Não precisei perguntar como. Logo a turma se reuniu em volta de uma pilha 

de jornais amassados e começou a desmontar o robô. Aos pouco, iam me entregando 

algumas partes: um braço do robô, uma perna, a cabeça. Perguntei apenas se havia 

algum obstáculo ou se já conseguiam ver o tesouro, ao que me apontaram o canto da 

sala dizendo: 

 
“– Está ali.” 
“– E está trancado?”, perguntei. 
“– Sim!” Ouço de várias crianças. 
“– Eu tenho a chave!” – diz M., com seu corpo dilatado por jornais com as 
mãos vazias e os dedos estirados me mostrando a chave, em mímica. 
“– Usa um jornal pra fazer a chave!” Espantei-me ao ouvir essa frase de outra 
aluna, ao que apenas entrego uma folha para M. e logo ela abriu o baú do 
tesouro.  
(Diálogo observado durante a aplicação da atividade com as crianças). 

 
Naquele momento, não importava mais o que havia dentro do baú 

imaginado por todos. A alegria em ter aberto o baú foi o fim da atividade, e todos 

estavam comemorando a descoberta do tesouro imaginário.  

Revisitando Peter Slade (1978), ao perceber a abertura para o jogo 

dramático infantil, notei que a turma passou a compreender melhor o espaço, bem como 

os seus corpos em ação, atingindo a “equidistância”. De acordo com o autor, o termo 

significa que “[...] as crianças já descobriram e distinguiram o espaço, no sentido físico, 

e ao mesmo tempo sentem vontade de encarar mais seriamente o seu drama no sentido 

emocional e estético” (SLADE, 1978, p. 23). Na metodologia de Peter Slade, a 

“equidistância” é estimulada por jogos pessoais e/ou danças improvisadas. Na pesquisa 

aqui apresentada, os jogos psicodramáticos cumpriram esse papel: as crianças se 

chocaram com menor intensidade do que observado em práticas anteriores, já possuíam 

mais objetivos traçados com os objetos, em detrimento de corridas e movimentos sem 

propósito, embarcando nos jogos psicomotores, simbólicos e imaginários. 

Poder introduzir o jogo dramático, então, mostra que o grupo começa a 

apresentar mais autoconhecimento, percepção mais apurada de si e, também, com um 

acesso ao imaginário. Estetizar em um aparente caos significa configurar um jogo 

dramático que é arte, é manifestação subjetiva em ato e representa uma evolução na 

experiência em processo. 
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Em toda e qualquer simples atividade de jogo dramático da criança, 
encontramos qualidades de forma e presença de uma certa destreza, embora 
em grande parte inconsciente. Pela minha parte, por essa e por várias outras 
razões, [...] não vacilo em afirmar que de fato existe um “Drama (jogo 
dramático) Infantil” que é uma forma de arte por direito próprio a qual 
deveria ser reconhecida, respeitada, alimentada e desenvolvida. (SLADE, 
1978, p. 23-24). 
 

Interessante ressaltar que a psicomotricidade foi a chave para a leitura desse 

momento do grupo e, consequentemente, nutriu o jogo dramático. Os processos de 

simbolização se mostraram mais intensos e propícios para narrativas mais elaboradas. 

Cada vez mais, o jogo psicomotor tem apontado para o desenvolvimento da autonomia 

e da autenticidade dos movimentos e criações das crianças, que se posicionam e 

sugerem ações ou direções para as vivências.  

 

V.4 O desencontro 

 

A experiência caminhava em uma via crescente espantosa, sendo que o 

grupo de crianças incorporava cada vez mais seus jogos subjetivos à prática com os 

objetos. Para o quarto dia, havia sido preparada a prática com caixas de papelão, porém, 

muito pouco foi realizado. 

Assim que cheguei à escola, no horário do intervalo das crianças, alguns 

garotos da turma me abordaram para dizer que a professora havia faltado, o que 

realmente era um fato nos últimos dois dias, uma vez que ela precisou se ausentar por 

motivos de luto. Em seu lugar, havia uma professora substituta. Tal fato – a ausência da 

professora de referência – acarretou na impossibilidade de qualquer atividade 

organizada naquele dia, mostrando o quanto as crianças se revelam heterônomas30 nesse 

período, ou seja, dependem que as regras lhes sejam dadas, sobretudo, se essa regra 

pode garantir-lhes o conforto e o carinho e evitar punições. De modo geral, a 

heteronomia é observada em crianças que passam pelo período pré-operatório e início 

do operatório concreto. É uma fase importante que culmina no ser autônomo.  

                                                             
30 Jean Piaget (1994) esclarece as características do desenvolvimento moral da criança por meio dos 
termos: anomia, heteronomia e autonomia. Anomia refere-se à fase de vida da criança em que não segue 
nenhum tipo de regra ou convenção. Suas determinações obedecem a necessidades básicas. O máximo 
que se observa são hábitos, seguidos inconscientemente. Heteronomia é a fase em que a criança se conduz 
pela regra do outro, podendo ser pais, professores, entre outros. Há a consciência da existência da regra, 
mas não há o questionamento sobre ela. Por fim, a autonomia garante a reflexão sobre a regra dada, 
levando a juízos e mediações que a própria criança faz a fim de acatar tais convenções ou não. Ver mais 
em: PIAGET, J. O Juízo Moral da Criança. São Paulo: Summus: 1994.  
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 Explicando melhor: todo o grupo estava em um estado de agitação e de 

incômodo como nunca havíamos presenciado com aquela turma. Desde a preparação do 

espaço, conforme já havíamos realizado em conjunto anteriormente, houve dificuldades. 

As orientações não estavam sendo ouvidas e, entre eles, muitos choques físicos, 

provocações, deboches. Todas as tentativas de iniciar um relaxamento, o que nos outros 

encontros ocorreu, foram em vão. A agitação de parte da classe parecia contagiar os 

demais, boicotando todas as tentativas de silenciar ou entrar em estado de 

propriocepção.  

Mediante as impossibilidades de cooperação, a prática foi suspensa e 

modificada para um bate-papo sobre o momento e a agressividade recíproca. 

Começamos o difícil trabalho de recolher as caixas, enquanto muitas das crianças 

insistiam em não as entregar ou guardá-las. A conversa final, em roda, deu lugar a uma 

confissão de insatisfação com o estado da turma, mesmo sendo ignorada por alguns. É 

claro que já havíamos presenciado a agressividade em outros encontros, mas, no jogo 

lúdico, ela se diluía, dando espaço às criações.  

Pela psicomotricidade, a expectativa é justamente a de que momentos 

violentos sejam percebidos e transformados em interação com os objetos. Nesse dia, o 

jogo não se instaurava a ponto de transformar a tensão em criação, como ocorrido nos 

outros dias. Ao pensar criança como sujeitos, em condições de elaboração, foi 

estabelecido um diálogo acerca das agressões, da falta de respeito e da impossibilidade 

de brincar coletivamente daquela forma. Uma tentativa de discussão de colocação de 

limites, até a supressão da vivência. 

A ausência da professora resultou na desintegração do grupo. Por um 

momento, pensei que falta da docente se fazia no sentido de ter uma autoridade que 

segurasse os impulsos agressivos da classe. No entanto, isso é passado pelo viés do 

afeto depositado junto à pessoa de referência normativa. 

A professora tem uma autoridade visível e compreensível com aquela turma 

de crianças e, por vezes, em nossas práticas, ela intervinha, sem que precisássemos 

parar ou pausar o exercício. Ressalto que, apesar de trazer a autoridade, ela também 

demonstra um afeto especial conforme percebido nas aulas. Isso ficou mais evidente na 

prática com os jornais, uma vez que, mediante a brincadeira, a professora deixou o lugar 

da autoridade e participou do jogo: interagia com as crianças, criando e improvisando 

entre elas. 
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Essa autoridade revestida por afeto dá lugar àquela autoridade do espaço 

vigiado31 e da imposição da regra. E, nesse ponto, lembramos que essa turma ainda 

experimenta a transição que lhes permitem compreender e lidar com as normas. A 

maturidade ainda não reverberou essa questão e, por isso, as práticas psicomotoras 

representam um papel importante nesse estágio de desenvolvimento da heteronomia 

para a autonomia. 

No estado de tensão em que estavam, surgiu o desrespeito às regras já 

conhecidas. As caixas foram tão rapidamente destruídas e, logo, a tensão se transformou 

em brigas, com pouco controle e risco à integridade física. Sem o espaço do jogo 

instaurado, não foi possível instalar a vivência. Isso foi dito às crianças. Forçar uma 

prática ou insistir pode enfraquecer os objetivos propostos.  

Essa experiência “malsucedida” acabou levando a repensar a estratégia de 

abordagem do último encontro, que se daria na próxima semana. Essas mudanças 

propostas trouxeram efeitos surpreendentes. 

Em um estudo de Freud acerca do prazer na destruição observada em uma 

criança, surge uma reflexão interessante para o acontecimento narrado anteriormente. O 

excerto em questão é do texto Uma lembrança de Infância em Poesia e Verdade (1917), 

no qual o autor analisa a obra de Goethe trazendo aspectos importantes da experiência 

do escritor, por um fato isolado de sua infância. O psicanalista alerta, ao longo de toda 

sua obra, para a atenção aos detalhes. Em resumo, o acontecimento analisado é uma 

lembrança de Goethe que joga louças de barro de sua família pela janela, quebrando-as, 

sentindo prazer a cada louça arremessada e destruída (FREUD, 2015, p. 260).  

Essa alusão vale pelo fato de ter sido mencionado o prazer pela destruição, 

ao se quebrar as regras vigentes entre um grupo de pessoas. Como a lembrança de 

Goethe, as crianças destruíam as caixas mesmo com o jogo encerrado, batiam-se e se 

agrediam mesmo fora de qualquer realidade imaginária instaurada e, ainda assim, 

sentiam prazer em agir contra as convenções sociais estabelecidas. Segue-se análise de 

Freud (2015) para o caso de Goethe, abrindo caminhos de compreensão do que fora 

observado na vivência interrompida com as caixas: 

 
Poderíamos então lançar a ideia de que lançar as louças para fora seria uma 
ação simbólica, mágica, por meio da qual a criança [...] expressa de maneira 
forte o desejo de vencer o intruso perturbador. Não podemos deixar de 
salientar o prazer da criança ao quebrar objetos; se uma ação já traz consigo o 
prazer, esta não é nenhum impedimento, mas antes uma atração para que ela 

                                                             
31 FOUCAULT, M. Vigiar e Punir: nascimento da prisão. 30. ed. Petrópolis: Vozes, 2005. 
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também se repita a serviço de outras perspectivas. Mas não acreditamos que 
era este o prazer em bater e quebrar que poderia assegurar a tais brigas de 
criança um lugar permanente na memória do adulto. Mas também não 
teimamos em complicar a motivação da ação com outras contribuições. A 
criança que quebrou a louça sabe que praticou uma má ação, que os adultos 
vão repreendê-la e se, por saber disso, ela não recua, provavelmente, se trata 
de satisfazer um rancor contra os pais; se quer mostrar isso de uma maneira 
ruim32. (FREUD, 2015, p. 267). 
 

Tal qual o menino que quebra a louça e sente prazer na ação, também as 

crianças com as caixas pareciam estar entregues a esse sentimento. Apesar de não ter, 

ou pouco ter havido de jogo, a psicomotricidade levou para essa possível leitura, nesses 

detalhes de agressividade e ímpetos destrutivos. A destruição aparece como mecanismo 

de defesa contra esse “intruso perturbador”. Nele, podemos depositar as mais diversas 

interpretações: a ausência da professora e seu trato afetivo com as crianças, uma docente 

substituta ou a própria presença da equipe que participava da intervenção e desta 

pesquisa.  

A ausência foi despertadora do que o autor coloca como o rancor e que 

poderia ser atribuído à escola, a um sistema que coíbe as ações. Como esses limites e 

essas regras estavam, nesses dois dias, impostos sem o afeto que se nutre pela 

professora, seus próprios sentimentos acabaram abalados. Destruir todas as caixas era 

uma forma de satisfazer o rancor e, ao mesmo tempo, vinha acompanhado do prazer da 

ação. Enfim, havia consciência do erro e, por isso, ouvíamos frases como a do garoto 

que repetia aos gritos “– A gente não consegue brincar!”.  

A menção a Freud é uma forma de salientar que é preciso se ater aos 

detalhes. Todo acontecimento é passível de análise e leitura. Fazer essas leituras faz-se 

necessário para realizar o jogo de forma particularizada, compreendendo as demandas 

dessas crianças, atentando-se ao que elas falam por suas ações. Dessa maneira, o jogo 

está, cada vez mais, aberto às suas realidades, fazendo-se espaço de elaboração e 

desenvolvimento social e afetivo.  

 

V.5 Reencontro com o jogo nas casas da fantasia 

 

                                                             
32 A análise de Freud para o caso de Goethe, que também é um paralelo para um caso específico de um 
paciente, ainda tem outros desdobramentos, como a questão de não apenas quebrar objetos, mas também 
lançá-los pela janela, aludindo a um desejo de expulsão do irmão mais novo, que, com o nascimento, 
passou a dividir a atenção. Nesta pesquisa, atemo-nos ao excerto citado pelo paralelo possível ao quebrar 
e destruir e ao prazer da ação que pode ser comparado ao observado na tentativa de prática psicomotora 
com caixas de papelão.   
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Retirar as crianças do espaço escolar em que estão acostumadas foi uma 

proposição que gerou diversos resultados. Em uma sala para aulas práticas do 

Departamento de Artes Cênicas (Deart), da Universidade Federal de Ouro Preto, foi 

preparado um espaço de jogo. A sala era bem maior que as proporções da sala onde 

havíamos trabalhado dentro da escola, com piso de madeira, e ainda possuía um 

espelho. Este objeto trouxe a possibilidade de as crianças se observarem dentro do 

grupo, identificando-se como pertencente a ele, vendo-se em jogo, olhando suas 

próprias criações no espaço. O espelho como propulsor do imaginário, ao mesmo tempo 

em que, por ele, é possível também se ver como indivíduo. Por diversas vezes, algumas 

das crianças paravam em frente ao espelho e dedicavam alguns segundos com olhares 

curiosos para o que ali refletia. 
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Figura 10 – Criança no espelho elabora vestimenta em jogo psicomotor 
 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto: Acervo pessoal, 2016. 

  

A relação da criança com o espelho e uma eventual compreensão de si, por 

meio da imagem do seu corpo, levam à teoria do narcisismo33, elaborada por Freud, 

revista por Françoise Dolto (1908-1988) e aqui apresentada na perspectiva de Suzana 

Cabral (2001). Observamos nessa relação da criança, nesse período de 

desenvolvimento, o chamado narcisismo secundário (CABRAL, S., 2001, p. 317, grifos 

da autora), cujas características presentes no desenvolvimento infantil levam-na à 

socialização e ao entendimento mais completo de seus desejos. No narcisismo 

secundário, “A relação da criança consigo mesma é de responsabilidade face seus 

desejos, e essa característica do narcisismo secundário é acompanhada pela iniciação à 

vida social, pela busca de conhecimentos e, sobretudo, pela importância dada ao grupo 

de iguais.” (CABRAL, S., 2001, p. 317). 

O jogo em questão, estimulando tal etapa de narcisismo da criança, torna-se 

um catalisador do reconhecimento de si no espaço e entre os demais ocupantes desse 

                                                             
33 Suzana Veloso Cabral (2001) aponta as três classificações do Narcisismo elaboradas por Dolto, que, 
por sua vez, têm base na teoria freudiana. O Narcisismo Fundamental, percebido no início da vida, 
quando o bebê começa a se entender pelos olhos do adulto, em especial da mãe. Também há o Narcisismo 
Primário, quando a criança percebe a própria imagem e começa a se diferenciar dos outros. Atemo-nos ao 
Narcisismo Secundário por acreditar ser essa a etapa em que se encontram as crianças observadas nesta 
prática. Toda essa explicação está na Seção III, do capítulo 21 do livro Psicomotricidade Relacional: 
Prática Clínica e Escolar (CABRAL, S., 2001).     
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espaço. Ou seja, representa um estímulo benéfico ao narcisismo, contribuindo para a 

socialização e a experimentação prática de ações que contemplem seus desejos. As 

descobertas que essa fase pode estimular são inúmeras, resultando num amadurecimento 

do pensamento infantil em relação aos outros. Por esses estímulos, elas procuram 

adentrar grupos para jogar/brincar, propõem práticas e jogos e, também, aceitam ideias 

dos outros.    

Para esse dia, foram planejados dois momentos: um primeiro com as caixas, 

dadas as dificuldades vividas no encontro anterior; e um segundo com todos os objetos 

de todas as vivências. Inicialmente, as crianças foram apresentadas ao novo espaço, em 

uma visitação pelo Deart. Depois, foram convidadas a entrar na sala onde se daria a 

vivência. Em poucos minutos, as crianças estavam todas deitadas, ouvindo a música e 

seguindo uma respiração ritmada proposta. Ao buscar o estado de relaxamento, uma 

tensão contagiava a todos, aguardando o momento de poder pegar as caixas.   

A tensão se mostrava como uma força motivadora para a criação: a 

brincadeira. Isso ficou claro à medida que começamos a entregar as caixas, uma a uma, 

para cada um dos alunos. Sem nenhum alarde, cada um esperava receber a sua e, assim 

que estava com uma caixa em mãos, começa a explorar suas possibilidades. Nesse dia, 

as caixas não foram desmontadas ou rasgadas em vão: quando isso acontecia era para 

criar algo novo, seja uma parte de um carro, um tapete para escorregar ou mesmo para 

chapéus e capacetes variados. 

Corridas de carros, muros, esconderijos, sapatos, carruagens, armaduras e 

muitas outras imagens apareceram, que não podemos descrever, de tão rápido que 

surgiam e desapareciam. Os impulsos egocêntricos se diluíam nos jogos coletivos, nas 

imitações, nas ajudas mútuas.  

Para finalizar o jogo, pedimos que cada um, ou cada grupo, construísse uma 

casa e entrasse dentro dela. Com certa desorganização no começo, com algumas 

crianças deslocadas ou imersas em outro jogo, aos poucos surgiam as “construções”. 

Algumas produzidas seguindo as ideias da lógica e do raciocínio que cabia a cada 

criança, outras simplesmente imaginadas por meio de um pedaço de caixa na cabeça. As 

casas representaram uma forma de abrigo.  Estar dentro da sua casa trouxe um silêncio 

que se espalhava pela sala, com apenas pequenos burburinhos. Estar dentro de casa 

significava segurança e trazia calma. A tensão inicial dos corpos parados, porém, 

prontos para uma explosão movida pela criação, dava lugar a corpos entregues ao lar, 

que contemplavam sua própria criação, ao mesmo tempo em que nelas repousavam, 
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recuperavam as energias. A explosão criativa que se via presentificada nos corpos 

causou-lhes o cansaço. Ainda, dentro da criação, encontraram seus espaços de descanso. 

A primeira prática do dia estava concluída, e foi feita uma pausa para o 

lanche. A segunda atividade, e última a ser realizada com esse grupo de crianças, reuniu 

todos os materiais até aqui utilizados: bolas de pilates, tecidos, jornais e caixas de 

papelão. O grupo se reuniu na porta da sala e entrava um por vez. Cada criança recebia 

a orientação para escolher um material, apenas para facilitar o início da prática. 

O entusiasmo em rever alguns dos objetos, em especial as grandes bolas, 

trouxe a energia e a disposição corporal novamente à tona. As mesmas crianças que 

pareciam estar cansadas no final da prática com caixas voltaram com tônus renovado 

que permitia impulsos e experimentações corporais pelo espaço. 

As bolas foram, com certeza, o material que todas buscaram assim que 

entravam na sala. Porém, aos poucos, os outros objetos passaram a compor as suas 

criações. Os tecidos traziam personagens que manipulavam as bolas, o jornal 

possibilitava o jogo do desequilíbrio e da tensão que pode levar à queda, já que é o 

material permitia escorregar. Uma das garotas transformou uma caixa em televisão e 

com as bolas fez uma mesa na qual esta televisão se apoiava (FIGURA 11). Por detrás 

das bolas, ela se colocava e com a cabeça no vão da caixa vazada, apresentava seu 

programa aos colegas que passavam e que a assistiam por alguns segundos. 

 

Figura 11 – Garota cria uma televisão com caixa e bolas 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Foto: Acervo pessoal, 2016. 

   



112 
 

Percebeu-se como os jogos simbólicos já se tornam mais elaborados a ponto 

de trazer ao espaço pequenas dramatizações. Enfatizamos o conhecimento que se dá 

pela prática. Em outras palavras, não foi preciso aulas de jogos dramáticos para que as 

crianças trouxessem essa experiência para o espaço de criação. O jogo, que é 

espontâneo no ser humano e muito presente no desenvolvimento infantil, encontrou 

lugar propício para eclosão. O que houve foi o incentivo e a propiciação para os 

momentos de criação.  

O jogo é próprio do ser humano, alimentado pelas imagens do real que 

circundam cada sujeito. No caso desses garotos (os meninos demostraram mais), a 

agressividade por meio da luta em que se materializaram os jogos. Os tecidos 

compunham personagens lutadores, as bolas transformaram em armas de poder e um 

ringue foi montado. Embates. Os mediadores interviam de forma a apresentar outra 

proposta, de forma sutil. Todos os entretidos no jogo da luta se desviavam e voltavam 

para seus desafios de lutas.  

A luta era um misto de jogo e encenação, mesmo assim, todos empregando 

uma “energia de jogo” que poderia, sim, causar algum dano. Foi quando entrei no 

mesmo jogo, como um novo desafiante que precisava ser vencido. A energia que 

empregavam entre eles voltou-se contra mim. Possibilitei que extravasassem seus 

desejos de luta e agressividade em mim. Eu “revidava” com poderes imaginados e gritos 

de lutador que não foi vencido. Cinco ou seis garotos pularam em cima de mim, 

tentando dominar o lutador mais alto e mais forte que eles. Precisaram unir forças. 

Traçaram estratégias para me vencer. Lançavam as bolas, os tecidos; eu os pegava um a 

um e os levantava por sobre meus ombros, demonstrando minha “enorme força”. A 

competição logo se transformou em diversão e vontade de ser pego e levantado pelo 

monstro alto e forte. Detalhe importante que, mesmo quando entrei naquele jogo 

instaurado entre eles e me propus a receber a agressão física, não senti a força típica de 

quem quer machucar. Mesmo assim, tratava-se de um momento em que precisavam 

extravasar a força e o desejo de destruição. De alguma forma, eles necessitavam 

resolver ali essas motivações.  

Ao retomar a teoria de Callois (1990), naquele momento, busquei 

transformar um jogo classificado como mimicry, ou de simulacro, em um jogo de ilnix, 

ou de vertigem. O simulacro aqui representado pelas lutas que eles copiavam de games, 

filmes, televisão ou mesmo de ações presentes em seu cotidiano. A vertigem vinha ao 

serem levantados, colocados nos meus ombros, de cabeça para baixo. Percebamos que o 
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jogo dramático não necessariamente é o objetivo fim da prática. O propósito é a 

experiência com o jogo, em suas variadas formas, possibilitando que a criança encontre 

maneiras de se conhecer melhor, entender-se e se colocar naquela comunidade ali 

instaurada.  

É possível destacar a vivência de garoto em especial que, em todas as 

práticas, mostrou-se muito envolvido. Entre todas as crianças, foi o que primeiro 

simbolizou os objetos trazendo um novo olhar sobre eles. Aquele mesmo que na prática 

com jornais criou o robô imaginário que precisava ser destruído, o que abriu espaço 

para as partes desse robô representadas em pedaços de jornal amassadas. Também ele, 

na vivência com as caixas, transformou-se em um robô, com uma vestimenta que lhe 

conferia um andar diferenciado. Assim, sentou-se em meio ao caos criativo que o 

rodeava. Enquanto a turma toda corria e gritava em suas explosões criativas, seu 

universo parecia andar em um tempo próprio, calmo e distante da algazarra, nada o 

distraía. Sentado em um canto, ele fazia com um jornal um chapéu, do tipo facilmente 

feito com dobraduras e que se assemelha a um chapéu de pirata. Enquanto dobrava o 

papel, pacientemente, observava o restante da turma, por vezes apenas sentia a textura 

do jornal, comparando com a textura do chão.  

Sua serenidade, porém, não era sinal de que estava fora do jogo, pelo 

contrário, notava-se em seu estado uma prontidão da imaginação. Parecia que uma 

história inteira se passava em sua cabeça, em seu imaginário. Vi pequenos impulsos em 

partes do seu corpo que pareciam jogar a criação para o espaço. Assim, ele ficou 

durante alguns minutos, o que se tornou um caso atípico nessa experiência observada 

por cinco encontros: parar por tanto tempo dedicado a uma ação. Passado esse longo 

tempo, ele se enturmou para realizar outras atividades.  

Nessa vivência, percebeu-se como ele vai além. Sua habilidade em jogar e 

transformar a realidade é diferente dos demais colegas da sua idade, pela imaginação. A 

elaboração imaginária faz com que se entregue aos jogos expressivos, inclusive junto 

aos outros. Ele encontrou um meio de estar naquele grupo, em interação e, ao mesmo 

tempo, explorar seu próprio universo imaginário.      
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Ora, a imagem não é horizonte. A 
imagem nos oferece algo próximo a 
lampejos (lucciole), o horizonte nos 
promete a grande e longínqua luz (luce). 

Didi-Huberman, 2011. 
 

Ser o próprio lampejo de luz. Sem a pretensão (e nem mesmo a capacidade) 

de fechar esse pensamento, é preciso tentar abrir portas e janelas e buscar outras luzes: 

que piscam e se juntam ao clarear mais. Deixar que novas imagens guiem a novas 

direções. A imagem – ponto de partida para um possível horizonte observável, 

problematizado ou refletido nos olhos imaginários de crianças (elas que jogaram, nós 

que continuamos o jogo) – volta para impulsionar novos caminhos. Se não há horizonte 

certo e definido, havemos nós, com nossas luzes! 

Quando Calvino (1990) traz as imagens que chovem na imaginação e Freud 

pensa a arte como o jogo infantil, já se esboça uma ideia de que imaginar é rastrear 

esses lampejos próprios. Desejo de buscar mais, de sentir a luz mais forte.  

Pela imaginação, sobressaem-se relações entre identidade e alteridade, uma 

vez que o outro faz compreender o próprio desejo. Se o jogo leva à alteridade, é possível 

colocar lado a lado imaginação e conhecimento. Nutrindo-se um ao outro, o sujeito 

reelabora suas vivências, tornando-se mais seguro, independente e consciente do 

caminho que mira e quer seguir. Tal ação o leva a descobrir seu próprio lampejo. 

Buscar os lampejos de luz e se desenvolver. Uma criança se desenvolve. Por 

que entender esse fenômeno? Desde o nascimento, todos esperam pelos primeiros 

passos, pelas primeiras palavras, pelos sorrisos na brincadeira infantil. Seus passos 

seguem, a cada dia, os passos de outros que vivem e compartilham a vida em sociedade. 

Aí tem jogo! Se desenvolver-se é natural, o jogo também é. Se é espontâneo e próprio 

da criança jogar e, nos jogos, descobrir um pouco mais de si, por que não seria também 

para os mais crescidos? 

Estudar a infância foi a maneira mais coerente de mostrar o jogo e sua 

potência de desenvolvimento subjetivo, compreensão dos desejos e superação daquilo 

que escapa ou falta. É necessário encontrar melhores formas de lidar com as próprias 

crianças, seja nas escolas ou no cotidiano, mas, também, para entender a tessitura social, 

por todos que dela participam, sendo a criança uma presença especial.  
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Deixar-se envolver mais com a imaginação e, principalmente, permitir que 

ela escape pelos corpos em desenhos pelo espaço. Nesses desenhos, novas imagens são 

criadas por ação da imaginação e da memória que subjetivam as imagens do real. No 

processo que se dá em um espaço estético, no jogo, o sujeito pode ressignificar o real. 

As novas imagens que vem no/e pelo jogo são críticas, que se abrem à reflexão e 

possibilitam a quem está na vivência em jogo novos olhares sobre si na realidade.  

A infância é repleta desses jogos e, consequentemente, dos novos olhares. O 

limiar entre fantasia e realidade é a potência do conhecimento. Nele, a criança vive a 

experiência dos papéis sociais e reage às emoções por eles levantados. A brincadeira 

torna-se, então, importante atividade de desenvolvimento e socialização.  

Ao ter noção desse limiar, entende-se a fantasia presente no jogo como 

liberdade para evasões que acabam sendo realizações de desejos e faltas. Como bem 

pontuado por Huizinga (2014), o jogo é a própria liberdade, em tempo e espaço 

determinados. Seria incoerente falar em tempo/espaço determinados associados à 

liberdade, mas essa dicotomia é anulada justamente pela imaginação. Ela também quem 

adequa a fantasia instaurada de modo que possa nascer dos desejos e das faltas. Assim 

sendo, fica claro apontar um conhecimento elaborado e alcançado de forma subjetiva e 

no espaço de jogo.   

E como foi prazeroso e construtivo brincar com as crianças! Nas práticas 

psicomotoras, foi criada uma via de mão dupla do conhecimento. A riqueza desses 

encontros está nos detalhes, visíveis no jogo psicomotor. Conforme pontua Rancière 

(2015):  

 
Tudo fala, isso quer dizer também que as hierarquias da ordem representativa 
foram abolidas. A grande regra freudiana de que não existem ‘detalhes’ 
desprezíveis, de que, ao contrário, são esses detalhes que nos colocam no 
caminho da verdade, se inscreve na continuidade direta da revolução estética. 
(RANCIÈRE, 2015, p. 36, grifos do autor). 
 

Que a revolução estética seja um lampejo! Lampejo capaz de mostrar que, 

nos jogos propostos com as crianças, encontram-se detalhes tão ricos e surpreendes que 

não apenas mostraram as relações, mas colocaram as pessoas diante das próprias 

questões e dos seus desejos. E onde esses desejos podem ser contemplados?  

Sabiamente, Augusto Boal (1996) compreendeu essa revolução do jogo (que 

é também estético). Por esse motivo, seu Arco-Iris do Desejo é uma forma teatral que 

age na tomada de consciência. O jogo teatral envolve imagens que, muitas vezes, 

passam pelo pensamento sem a atenção devida. Boal (1996) estimula “ver-se em 
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situação”, com suas vontades e seus desejos. O sujeito que se lança a tantas outras 

imagens, tornando-se Outro, distante e desconhecido, mas que é preciso ser novamente 

reconhecido. É aí que os detalhes perdidos são essenciais ao sujeito. 

Delineando um caminho no qual a prática psicomotora levasse ao jogo de 

imagens, chegou-se a um espaço de fantasia potente, latente de imagens e lampejos 

daquilo que se perde no inconsciente, pela vivência e pelos moldes sociais que nos 

prendem. A desestruturação e reestruturação se dão no jogo e pelo jogo. Na prática 

psicomotora, as imagens são ampliadas e deixam de ser detalhes despercebidos. Isso 

leva o jogo teatral a ser muito mais forte ao compor novos olhares possíveis. 

O imaginário eclode diante dos olhos! O que fica de mais deslumbrante 

desta pesquisa é justamente perceber, nas práticas de jogo realizadas com o grupo de 

crianças, o imaginário ganhando o contorno estético. Essas imagens surgiam sem uma 

condução premeditada, uma vez que foram espontâneas e livres. Originavam-se do 

desejo e se esvaíam quando saciadas.  

As imagens simples que carregavam consigo vão além do que os olhos 

poderiam desvendar. Ou melhor: as imagens que as crianças traziam apenas se 

mostravam por meio da dupla distância, da potência da imagem que se traduz no 

encontro entre aqueles que juntos jogam. Carros, flores, locomotivas, lutadores e 

princesas, mais do que imagens de representação ingênua de coisas por elas vistas, 

foram as formas pelas quais elas experimentavam situações e sensações que aquelas 

imagens as afetavam. O jogo é o espaço lúdico que permite essa experiência. E somente 

a experiência pode garantir um conhecimento que caminha lado a lado com a alteridade.  

O jogo entre menino e menina, que se mostram homem e mulher entre 

tecidos ao acordar, ajuda-os a se reconhecerem em uma estrutura social que ainda 

observam timidamente, mas que já começam a compreender que dela fazem parte. 

Aquele “casamento” é irreal, e eles sabem disso. O motivo pelo qual tornar o irreal 

“real” – acreditar na verdade do jogo, do faz de conta – é, ao mesmo tempo, simples e 

complexo: não apenas as ações estão em jogo, mas também os afetos. As sensações 

experimentadas no jogo garantem às crianças a compreensão daquilo que investigam na 

sua brincadeira.   

Então, o jogo vai muito além do “como se”, estando mais próximo do 

“sentindo-se como”. Dessa forma, é possível acreditar que, no jogo, a criança sente-se 

como um ser pertencente à sociedade, que pode participar dela assim como os outros 

que ela observa. E mais: sente-se como alguém que pode transformar a realidade.  
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Esse ciclo de compreensão do real no jogo somente acontece pelo disparo 

de uma imagem inicial que se dá pelo imaginário. Por isso, a construção de quimonos 

de karatê, das saias de princesa, da televisão e dos carros são imagens potentes. Elas 

carregam consigo outras importantes imagens: aquelas que as crianças criam da 

sociedade e da realidade em que vivem. Convivendo plenamente com realidade e 

fantasia no espaço lúdico do jogo, a criança elabora seu conhecimento.       

O conhecimento é essa superação da razão que deságua no afeto. Um 

conhecimento que não apenas vai para a memória, mas, ao contrário, explode em 

emancipação do pensamento, culminando no desenvolvimento subjetivo. Um 

conhecimento vaga-lume? Ao tomar emprestado essa ideia de Didi-Huberman (2011), 

retoma-se o conhecimento que apenas cada um é capaz de iluminar, luz que faz 

enxergar o caminho em que se trilha.  

 
Devemos, portanto, - em recuo do reino e da glória, na brecha aberta entre 
passado e futuro – nos tornar vaga-lumes e, dessa forma, formar novamente 
uma comunidade do desejo, uma comunidade de lampejos emitidos, de 
danças apesar de tudo, de pensamentos a transmitir. Dizer sim na noite 
atravessada de lampejos e não se contentar em descrever o não na luz que nos 
ofusca. (DIDI-HUMERMAN, 2011, p. 155). 
 

Inspirados por essa imagem, é bom deixar que o jogo acenda esses lampejos 

de luz que permitem, mesmo na escuridão, continuar a iluminar o próprio caminho. 

Entender que somente por essa experiência, ao mesmo tempo racional e sensível, é que 

se torna possível despertar o lampejo de luz.  
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1 Apresentação 

É necessário encontrar meios de fazer e o apreciar arte. cada vez mais integrada 

às comunidades, especialmente comunidade escolar. Aí se encontra o teatro e suas 

pesquisas, hoje desenvolvidas nas salas de ensaios do Departamento de Artes Cênicas, 

do Instituto de Filosofia, Arte e Cultura da Universidade Federal de Ouro Preto  

Na esfera educacional, o teatro busca um olhar a partir de experiências lúdicas 

que, s desde cedo, contribuem significativamente para o desenvolvimento pessoal, bem 

como para a formação de participantes críticos e reflexivos.  

 Entre as pesquisas desenvolvidas no Programa de Pós-Graduação em Artes 

Cênicas da UFOP há a “Do Imaginário ao Jogo Teatral”. A partir dela encontramos no 

jogo psicomotor e teatral um importante meio de expressão subjetivam estímulos para 

um olhar para si e para a relação com o outro. Logo, a oficina Arco Íris tem a finalidade 

de desenvolver vivências lúdicas e estimular tais jogos nas crianças de quatro a seis 

anos. Esses jogos visam o estímulo ao imaginário e à recriação da realidade por meio 

das brincadeiras com objetos simples e criações livres a partir o espaço de jogo 

espontâneo: criações imaginárias que trazem a visão dos participantes acerca da 

realidade, reiventando-a. 

 Para este fim, escolhemos duas bases metodológicas que asseguram os caminhos 

da pesquisa na direção do estímulo ao imaginário e à transformação da realidade. A 

primeira delas é a Psicomotricidade Relacional (CABRAL, 2001), vivências propostas 

pelo campo da psicologia, da psicanálise, da educação e da arte, que buscam propiciar a 

interação das crianças com objetos e através deles brincar, criar imagens de forma 

espontânea. A segunda base metodológica é o Arco Íris do Desejo, uma metodologia 

terapêutica advinda do teatrólogo Augusto Boal (1996), criador do Teatro do Oprimido, 

e que vem desenvolver nesta abordagem a dimensão do desejo, a partir de imagens da 

realidade. A confluência dessas duas experiências, contribuem para compreender a 

criança em sua realidade subjetiva e em suas relações com o outro. Esse conhecimento é 

importante para entendermos a realidade em vivemos, vista sob o olhar da criança em 

processo construção da identidade. 

 

   



 

2 Justificativa 

A Psicomotricidade Relacional é uma prática advinda de abordagens da 

psicologia, tais como a psicanálise e o interacionismo piagetiano que ganham espaço 

também no teatro-educação, por ser um espaço de possibilidades abertas aos jogos 

sejam eles motores, simbólicos ou jogos fantasmáticos.  

Nesses jogos, a criança encontra espaço de criação subjetiva e de estímulos às 

imagens sejam conscientes ou inconscientes. Na prática elas encontram um território 

propício para experimentar ações livres que podem culminar em um teatro espontâneo. 

As práticas psicomotoras consistem em buscar a presentificação das relações 

socioafetivas que emergem da interação dos sujeitos, pela expressão livre de seus 

corpos num determinado espaço – uma sala de piso de madeira limpa e sem móveis - 

com objetos disponíveis à ressignificação (jornais, balões, tecidos, entre outros.). 

Surgida como uma evolução da reeducação psicomotora, a prática ganha outros 

contornos, sejam terapêuticos ou profiláticos, ou educacionais, quando se aproximam da 

teoria psicanalítica e da psicologia genética. Na concepção de Suzana Veloso Cabral 

(2001) temos que: 

[a terapia psicomotora dá] ênfase à relação afetiva, à expressão 
corporal, como meio de atingir fantasias e conflitos da criança, 
promovendo a afirmação de seu desejo e a busca de conhecimento e 
pesquisa da realidade, de modo mais espontâneo, através de atividades 
psicomotoras livres. (CABRAL, 2001, p. 7-8) 

A prática psicomotora feita a partir de jogos livres com objetos pouco 

estruturados, se transformam em jogos simbólicos e/ou fantasmáticos facilmente 

proporcionando um espaço para o jogo dramático. A passagem de um ao outro se dá de 

forma natural, especialmente pelas crianças do período pré-operatório ao operacional 

concreto que se aventurando na re-significação daquilo que a rodeia. Esse fantasiar 

marca um dos períodos mais importantes da vida criança, pois seus jogos servem, além 

do divertimento, para compreender a realidade que a rodeia bem como a ajudam a se 

posicionar enquanto sujeito ativos na sociedade. No jogo dramático há esse espaço de 

afirmação subjetiva tornando-se uma contribuição para os processos de construção da 

identidade. 

É sobre este tema que fala o pesquisador americano Peter Slade (1978), em sua 

obra O jogo dramático infantil. Sua primeira constatação é a necessidade vital do 

homem de jogar: 



 

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. A melhor brincadeira teatral infantil só tem 
lugar onde oportunidade e encorajamento lhe são conscientemente 
oferecidos por uma mente adulta. Isso é um processo de “nutrição” e 
não é o mesmo que interferência. (SLADE, 1978, p. 18)  

Acreditando nessa necessidade e na transformação que o jogo pode causar no 

sujeito, é que que Augusto Boal pesquisou uma séria de vivências que, mais do a 

transformação, visam o reforçar a identidade do sujeito. Isso só é possível pelo 

conhecimento que ele tem de si e de suas relações com a sociedade. Muitas vezes esses 

relacionamentos ou essa visão de si é oprimida, seja por outras pessoas ou pelas 

instituições que conformam as macro e micropolíticas em que nos inserimos.  

Para superar situações de opressão, Boal vê no teatro o espaço ideal do 

conhecimento e para a reflexão. E são esses ideais que buscamos analisar nas práticas 

com crianças. Quais são seus desejos frente a realidade que vivem? Como podemos dar 

voz e vez aos desejos e impulsos da criança, muitas vezes sufocados por uma sociedade 

controladora? Como esses desejos podem as tornar pessoas conscientes e 

transformadoras da sociedade, partindo das relações estabelecidas nas brincadeiras 

livres?  

Essas perguntas guiam esta pesquisa no sentido entender a crianças enquanto 

sujeitos que constroem conhecimentos sobre si e sobre o mundo. Ao propiciar vivências 

e imagens teatrais a partir de interações surge um espaço propício para esses jogos 

dramáticos espontâneos.  

Pela relevância relacionada ao desenvolvimento da criança, é imprescindível o 

contato e a vivência em arte, quando se dá a formação do sujeito que ocorre ainda nos 

primeiros anos de vida. 

3 Objetivos 

- Estimular o imaginário infantil por meio de vivências psicomotoras relacionais e dos 

jogos teatrais. 

- Analisar as imagens trazidas pelas crianças ao criar espaços de elaboração, trazendo a 

partir de possíveis reflexões e transformações 



 

- Possibilitar a manifestação de desejos pelas imagens criadas no espaço por meio dos 

jogos 

- Gerar possibilidades de conhecimento de si e do outro na situação de brincadeiras 

livres 

4 Metodologia 

 A ação consiste em cinco encontros com uma mesma turma de crianças com 

idade de 5 anos. Os encontros acontecerão às sextas-feiras, entre os meses de novembro 

e dezembro de 2016. Propõe-se que esses encontros aconteçam na sala 15 do 

Departamento de Artes da Universidade Federal de Ouro Preto, fora do ambiente 

escolar corriqueiro. Sair do espaço escolar pode auxiliar na liberação de imagens 

imaginárias, proporcionando um espaço lúdico e liberador dos movimentos e 

experimentações.  

 Nos cinco encontros partiremos de jogos psicomotores que serão, 

posteriormente, direcionados para jogos com imagens de Augusto Boal. Nas práticas 

psicomotoras observaremos as imagens elaboradas pelas crianças que serão as bases 

para o desenvolvimento dos jogos e improvisações. Estimulando novos olhares e ações 

frente a essas imagens, surgem possibilidades de autoconhecimento, bem como de 

novas relações da criança com a sociedade. 

 Segue o planejamento diário para cada encontro: 

Encontro 1 

Prática Psicomotora com Bolas  

Jogo “A imagem da imagem” 

Breve descrição: O jogo psicomotor propicia diversas imagens, situações e pequenas 

cenas. A ideia é repeti-las em um novo jogo com o objetivo de observar novos olhares e 

reflexões sobre elas. Pedimos que as crianças repitam ações que acabaram de realizar 

em forma de imagens estáticas ao estimular que falem sobre elas, simbolizando-as ou 

re-significando-as.  

Encontro 2  

Prática Psicomotora com Jornais 



 

Jogo “Imagem do caos” 

 Breve descrição: Como o jornal oferece a possibilidade de desconstrução ou de 

destruição de materiais, propomos que siga a ela a elaboração das imagens do caos. 

Nele pedimos às crianças que lembrem alguns momentos do seu dia a dia para mostrar 

para os colegas. O restante do grupo tentará reproduzir essas imagens.  

Encontro 3 

Prática psicomotora com Tecidos 

Os tecidos permitem a transfiguração das crianças ao criar personagens e figurinos 

Jogo “Imagem das Imagens” coletivo 

Breve descrição: A evolução aqui está em permitir que a criança tenha ajuda de um 

grupo de outras crianças para refazer as imagens que marcaram a primeira prática. 

Encontro 4 

Prática psicomotora com caixas 

Jogo “Imagem da Felicidade” 

As caixas permitem às crianças a configuração de diferentes espaços. Seguindo a 

prática, pediremos que os alunos construam, com as caixas, lugares onde são felizes e se 

coloquem nesse espaço. Outras crianças podem experimentar os espaços de felicidade 

dos colegas.   

Encontro 5 

Prática psicomotora com Linhas de Lã e barbantes coloridos 

Jogo “Imagem de transição” 

Breve descrição: A ideia é pedir imagens que as crianças não gostam e, posteriormente, 

pedir a elas que transformem essas imagens até que passem a gostar delas.  
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APÊNDICE II  

CARTA DE APRESENTAÇÃO DO PESQUISADOR À ESCOLA 

         Ouro Preto, ..... de.............. de 201.. 

    Senhor (a) ......................................., 

 Por meio desta apresentamos o acadêmico Thiago Carvalho Meira, do 

Programa de Pós-Graduação em Artes Cênicas da Universidade Federal de Ouro Preto, 

devidamente matriculado nesta Instituição de ensino, que está realizando a pesquisa 

intitulada “Do Imaginário ao Jogo”. O objetivo do estudo é cruzar teoria e prática dos 

jogos, embasados na psicanálise, que possibilitam o sujeito na aquisição de 

conhecimento, fortalecendo a subjetividade e a alteridade.  

Na oportunidade, solicitamos autorização para que realize a pesquisa através do 

desenvolvimento da oficina de Psicomotricidade Relacional e Jogos do Arco-Íris do 

Desejo, com alunos da Escola Municipal Simão Lacerda, de Ouro Preto. 

Queremos informar que o caráter ético desta pesquisa assegura a preservação da 

identidade das pessoas participantes. 

Uma das metas para a realização deste estudo é o comprometimento do 

pesquisador em possibilitar, aos participantes, um retorno dos resultados da pesquisa. 

Solicitamos ainda a permissão para a divulgação desses resultados e suas respectivas 

conclusões, em forma de pesquisa, preservando sigilo e ética, conforme termo de 

consentimento livre que será assinado pelo participante. Esclarecemos que tal 

autorização é uma pré-condição. 

Agradecemos a compreensão e colaboração no processo de desenvolvimento 

deste pesquisador e da iniciação à pesquisa científica em nossa região. Em caso de 

dúvida você pode procurar o Programa de Pós-Graduação em Artes Cênicas da 

Universidade Federal de Ouro Preto pelo telefone 31 3559 1730/1731  

              Atenciosamente, 

.......................................................................................................... 

PROF. DR. NEIDE DAS GRAÇAS DE SOUZA BORTOLINI 

Orientadora 

........................................................................................ 

Thiago Carvalho Meira 

Pesquisador 

 

 

 



 

APÊNDICE III  

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

 

 

Eu_______________________________________________________ portador 

do RG. Nº __________________, CPF: ______________ autorizo o menor 

_____________________________ a participar da pesquisa intitulada “Do Imaginário 

ao Jogo” desenvolvida pelo acadêmico/pesquisador Thiago Carvalho Meira e permito 

que obtenha fotografia, filmagem ou gravação do menor para fins de pesquisa científica. 

Tenho conhecimento sobre a pesquisa e seus procedimentos metodológicos. 

Autorizo que o material e informações obtidas possam ser publicados em aulas, 

seminários, congressos, palestras ou periódicos científicos. Porém, não deve ser 

identificado por nome em qualquer uma das vias de publicação ou uso. 

As fotografias, filmagens e gravações de voz ficarão sob a propriedade do 

pesquisador pertinente ao estudo e, sob a guarda dos mesmos. 

 

Ouro Preto, .......de ................................... de 201....... 

 

 

__________________________________________ 

Nome do responsável 

 

 


