
    
Jogo Dramático/Jogo Teatral 

 

Objetivos 

Aprender as técnicas do Jogo Dramático e do Jogo Teatral e explorar suas capacidades de 

expressão e comunicação cênica. 

Aguçar os sentidos: visão, audição, tato, olfato e o sentido estético; enfim, que desperte as 

potencialidades criadoras. 

Proporcionar uma experiência coletiva prazerosa, de modo que os participantes se sintam 

cativados pela aprendizagem da prática teatral. 

Experimentar o teatro com o corpo. Vivenciar práticas de ator, tais como trabalho corporal, 

improvisação cênica e construção de personagem. 

Adquirir mais capacidade de refletir sobre seus processos criativos, expandindo seus 

horizontes numa busca incessante do aprimoramento como indivíduo pensante e atuante na 

sociedade. 

Saber relacionar as experiências práticas desenvolvidas no âmbito da ficção, tomando 

posicionamentos e tornando-se autônomo em seus pensamentos. 

Exercitar seu raciocínio lógico e sua inteligência para a resolução dos problemas e conflitos 

cênicos. 

  

Refletindo sobre Avaliação 

Sobre os estudantes 

Avaliar o desempenho do aluno na apresentação das improvisações, construções de cena e 

reflexões sobre os temas propostos. Analisar se houve crescimento individual ou em grupo em 

relação ao aprendizado da linguagem teatral. Verificar se as aulas contribuíram para melhor 

desempenho do estudante enquanto cidadão, artista e espectador.  

Os estudantes participaram com entusiasmo das atividades? Tiveram atitude e realizaram as 

atividades? Conseguiram resolver os problemas cênicos apresentados com criatividade e 

qualidade? Contribuíram com seus colegas trazendo material criativo para as cenas? 

Desenvolveram os trabalhos práticos? Colaboraram nas discussões? Atuaram como plateia 

participativa, crítica e atuante? Desenvolveram-se criativamente por meio das atividades 

propostas? Criaram um repertório teatral e souberam relacionar a prática teatral com a 

realidade? Mostraram entendimento sobre o tema trabalhado? Apropriaram-se do 

conhecimento conceitual? 



    
 

Sobre a atuação do professor 

Consegui alcançar os objetivos da proposta? Propiciei momentos de reflexão e crítica sobre a 

sociedade que nos cerca? Consegui mediar a relação afetiva, altruísta e colaborativa dos 

estudantes? Foi possível perceber entendimento dos conceitos de Jogos Teatrais e Jogos 

Dramáticos, dentre outros conceitos? Proporcionei momentos de interação e participação dos 

estudantes em sala? Ampliei o repertório de ações dramáticas dos alunos através de 

diferentes ações relacionadas aos jogos? Relacionei teoria e prática de forma a ampliar o 

conhecimento dos estudantes sobre os jogos? Organizei-me a ponto de realizar todas as 

atividades previstas no planejamento? Soube conduzir as aulas, mediando as discussões com 

clareza? Posicionei-me, opinando, instigando os estudantes a terem atitudes e 

posicionamentos? Soube aproveitar o material criativo oferecido pelos estudantes de forma a 

enriquecer meu trabalho? De que forma eu venho construindo e me apropriando do 

conhecimento? Que tipo de relação quero ter/tenho com meus alunos? Qual a maneira mais 

produtiva para construir-se conhecimento em sala de aula? 

 

Recursos Materiais 

Data show, aparelho de som e CDs, textos,  tecido, jogos e objetos cênicos. 

 

 

Aula 1 

 

O jogo é uma atividade recreativa que os seres humanos utilizam com 

o objetivo de distração e desfrute para a mente e o corpo, ainda que, 

nos últimos tempos, os jogos também tenham sido utilizados como 

uma das principais ferramentas a serviço da educação. 

http://queconceito.com.br/jogo#ixzz2x6HHTy4u  

 

Conteúdos 

Conceito de jogo. 

 

Expectativas de Aprendizagem 

http://queconceito.com.br/jogo


    
Entender o conceito de jogo; 

Vivenciar situações de jogo; 

Aprender os princípios essenciais do jogo. 

 

Atividades 

A proposta desta aula é trabalhar o conceito de Jogo. Experimente perguntar aos seus 

estudantes o que eles entendem sobre jogos. Que tipo de jogos eles conhecem. Quem já jogou 

alguma vez? O que sentiram ao jogar? Com certeza surgirão os jogos de videogame; por isso, 

tente estudar ou analisar um jogo desses antes da aula para saber contextualizar com a 

mesma. A partir das respostas, pergunte: Por que jogar? Qual a importância do jogo? 

Apresente o slide sobre jogo disponível em anexo 1.  

  

Divida a turma em duas equipes; uma realiza uma pesquisa teórica em laboratório de 

informática e a outra em uma biblioteca sobre os dois temas a seguir: O que é jogo? Quais 

tipos de jogos existem? 

  

Atenção! Eles precisam escrever o que pesquisaram. Após as pesquisas, solicite que, um a um, 

façam a leitura dos termos pesquisados, mesclando as pesquisas na biblioteca e na internet. 

Após um tempo para a leitura, peça  àqueles que tiverem apresentado informações diferentes 

das que foram expostas que procedam à leitura, partilhando suas concepções com os demais 

colegas. Ao final, pergunte se entenderam o conceito de jogo e, em seguida, faça um 

apanhado geral, completando com o que ainda não foi dito. Para isso, leia o texto do anexo 2. 

Dando continuidade, sugira que a turma escolha um dos jogos pesquisados, exceto o de 

videogame e joguem à vontade! Caso o jogo escolhido não seja de seu conhecimento, peça 

para que o/a estudante que o tenha indicado à turma faça a mediação do jogo, ou a alguém 

que o conheça. Se ninguém sugerir algum tipo de jogo, faça o do gato e o rato, disponível no 

anexo 3, caso não tenha livro específico na biblioteca. 

 

Avaliação desta aula: 

 

1 – Os jogadores agiram de acordo com suas funções no jogo? 

2 – Qual era a principal preocupação de todos durante o jogo? 

3 – Que habilidades são necessárias para a prática do jogo? 



    
4 – A equipe se manteve na área do jogo? 

5 – Como se sentiram participando do jogo? 

6 – Quais as semelhanças desse jogo com os que vocês conhecem? 

 

Para saber mais:  

 

http://www.significados.com.br/jogo/ http://educacaocomjogos.blogspot.com.br/p/unidade-

1-definicao-de-jogos.html  

http://www.efdeportes.com/efd132/reflexoes-sobre-o-jogo.htm 

http://www.abcrianca.com/fiacutesico-motoras  

 

ANEXOS 

Anexo 1: http://pt.slideshare.net/antoniomigueloliveira/conceito-do-jogo  

Anexo 2: http://www.obompastor.com.br/cbp/wp-content/uploads/2010/03/Jogos.pdf  

Anexo 3: http://jogosescoteiros.blogspot.com.br/2010/02/gato-e-rato-labirinto.html  

 

Aula 2 

 

O Jogo Dramático não se constitui em um sistema rígido, fechado, já 

que vem sendo experimentado e referido a partir da experiência de 

cada professor, em função de seu grupo e de seus objetivos. Para 

Peter Slade (1978), o jogo dramático não é uma atividade 

propriamente artística, mas um comportamento natural dos seres 

humanos. Refere-se às brincadeiras próprias das crianças, que usam 

da dramaticidade (presente em variados jogos infantis) para 

experimentar e apreender os diversos aspectos da vida social. 

http://www.trabalhosfeitos.com/ensaios/Jogos-

Dram%C3%A1ticos/59338.html  

 

Conteúdo 

Conceituando Jogo Dramático. 

 

Expectativas de Aprendizagem 

http://www.significados.com.br/jogo/
http://educacaocomjogos.blogspot.com.br/p/unidade-1-definicao-de-jogos.html
http://educacaocomjogos.blogspot.com.br/p/unidade-1-definicao-de-jogos.html
http://www.efdeportes.com/efd132/reflexoes-sobre-o-jogo.htm
http://www.abcrianca.com/fiacutesico-motoras
http://pt.slideshare.net/antoniomigueloliveira/conceito-do-jogo
http://www.obompastor.com.br/cbp/wp-content/uploads/2010/03/Jogos.pdf
http://jogosescoteiros.blogspot.com.br/2010/02/gato-e-rato-labirinto.html
http://www.trabalhosfeitos.com/ensaios/Jogos-Dram%C3%A1ticos/59338.html
http://www.trabalhosfeitos.com/ensaios/Jogos-Dram%C3%A1ticos/59338.html


    
Vivenciar situações de Jogo Dramático; 

Desenvolver a capacidade de observação e atenção; 

Ampliar sua percepção sensitiva; 

Desenvolver a capacidade de dramatização. 

 

Atividades 

A presente aula busca conceituar o termo Jogo Dramático e vivenciar alguns jogos relativos ao 

tema. Para início, utilize o Slide 1 sobre jogos dramáticos no anexo 1. 

 

Após a apresentação do slide e sua explanação acerca do assunto, aplique o Jogo dos Sentidos: 

coloque todos sentados, em cadeiras, em círculo e olhos vendados. A partir da explicação do 

que são os sentidos e a importância deles para nos percebermos, passe por todos os 

estudantes, ofertando vários odores, sabores, sons e sensações táteis. Podem ser usadas 

frutas cortadas, café, açúcar, sal, apitos, chocalhos, algodão, lixa ou qualquer outro objeto que 

cause sensações.  

Para a próxima atividade todos devem continuar em círculo, porém, peça para que se 

coloquem em pé, escolha ou sugira um integrante para ser o policial, que irá para o meio do 

círculo. Em seguida, peça para fecharem os olhos e escolha um integrante para ser o ladrão; 

você poderá apontá-lo com um toque ou cochichando ao seu ouvido para que os outros não 

percebam. Em seguida, passe as instruções para a turma. 

  

Descrição da atividade: 

 O ladrão terá que fingir que dispara uma pistola imaginária, matando todos os colegas, um 

a um, sem ser descoberto pelo policial. Essa pistola imaginária será o piscar de olhos. É muito 

importante voltarem a atenção para o olhar do ladrão, sem deixar que o perceba. Diga para a 

turma que quando o ladrão piscar, a pessoa para a qual ele dirige o olhar deverá morrer. Cada 

um pode morrer da forma que quiser. 

 O polícia pode se deslocar para o centro do círculo de forma a tentar descobrir quem é o 

ladrão. 

 Quem morrer terá de representar a sua morte e, depois de morto(a), ficará sentado(a) no 

chão. 

 O ladrão não poderá matar ninguém enquanto outra pessoa estiver morrendo. 

 O ladrão deverá utilizar um dos sentidos resgatados na atividade anterior para dramatizar 



    
sua morte. Exemplo: pode sentir frio, calor, cheiro de sangue, dor, pavor, escutar sons do além 

(de vozes, da consciência, etc.). 

 

Com a descoberta do ladrão, trocam-se ambos: policial e ladrão, e inicia-se a atividade 

novamente. O objetivo do jogo é fazer com que o policial descubra quem é o ladrão antes que 

todos morram e que a turma não deixe o ladrão ser descoberto. 

Depois de algum tempo, separe a turma em dois grupos, um de policiais e outro de ladrões. 

Divida-os em duplas: um ladrão para cada policial. Peça para os policiais observarem bastante 

seu ladrão, sentir o cheiro, conversar com ele, se possível, tocá-lo com respeito e sem invasão 

ou constrangimento. Que seja um toque de reconhecimento e não lascivo. 

Após dois minutos de análise, os olhos dos policiais deverão ser vendados. Espalhe os ladrões 

pela sala. Eles deverão circular no espaço, fazendo ruídos. O objetivo é que os policiais 

identifiquem seus ladrões por meio dos sentidos táteis, sonoros e pelo olfato. Ao encontrar 

seu ladrão, o policial pode retirar sua venda e verificar se acertou em sua dedução. Caso 

contrário, ele deve colocar a venda novamente e voltar a procurar seu ladrão. 

 

Avaliação: 

Em círculo, em debate, analise os fatos estudados, verifique se compreenderam o conceito de 

Jogos Dramáticos e que tipo de relação eles podem fazer com o que foi estudado e praticado 

nos jogos. 

1 - Como foi a sensação de ficar de olhos vendados? 

2 - Conseguiram relacionar o cheiro, o contato físico e o som com alguma situação já vivida? 

3 - Qual a importância do Jogo dos Sentidos? 

4 - Por que temos que resgatar e aguçar nossos outros sentidos para a realização das 

atividades dramáticas? 

5 - Os objetivos dos jogos foram atingidos? 

6 - Conseguiram a concentração necessária para as atividades? 

7 - Os jogos realizados podem ser considerados jogos dramáticos? Por quê? 

8 - Qual sentido foi mais utilizado na segunda atividade? 

 

Conclua dizendo que nosso mundo é muito visual e, com isso, os outros sentidos são sempre 

menosprezados e até atrofiados: “As sensações, perceptos e afectos excedem ao vivido. O 

artista não trabalha com retalhos de lembrança ou com memórias revividas ou reinventadas. 



    
Seu material básico de trabalho são esses blocos de sensações. Para sair das percepções 

vividas, não basta a memória convocando as antigas percepções.” (Marly Chagas e Humbertho 

Oliveira, 2008), mas, principalmente, a memória das sensações provocadas pelos sentidos. 

Para a atuação, é primordial o resgate das mesmas,  nenhuma com mais importância do que a 

outra, pois um personagem não possui apenas o sentido da visão, que é o mais estimulado. 

Portanto, é necessário estimular os demais sentidos para uma efetiva “fisicalização” do 

personagem. 

 

Para saber mais: 

CHAGAS, Marly e OLIVEIRA, Humbertho (Org.). Corpo expressivo e construção de sentidos. Rio 

de Janeiro: Mauad X: Bapera, 2008. 

 

http://www.abcrianca.com/expressatildeo-dramaacutetica/-primeira-publicao  

https://nelinhajardim.wordpress.com/jogos-dramaticos/  

 

ANEXOS: 

Anexo 1: http://pt.slideshare.net/ElizaRebecaSimesNeto/jogo-dramtico 

 

Aula 3 

 

“A pulsão imagética e sígnica na produção dos sentidos no espaço”. 

Gilvan Charles Cerqueira de Araújo. 

http://www.observatorium.ig.ufu.br/pdfs/3edicao/n9/07.pdf 

 

 

Conteúdo 

Representação simbólica. 

 

Expectativas de Aprendizagem 

Desenvolver suas capacidades expressiva e imaginária; 

Exercitar suas habilidades motoras, sensitivas e cognitivas; 

Comunicar a partir de uma linguagem não verbal; 

http://www.abcrianca.com/expressatildeo-dramaacutetica/-primeira-publicao
https://nelinhajardim.wordpress.com/jogos-dramaticos/
http://pt.slideshare.net/ElizaRebecaSimesNeto/jogo-dramtico
http://www.observatorium.ig.ufu.br/pdfs/3edicao/n9/07.pdf


    
Tenha consciência dos signos da comunicação; 

Vivencie situações de representação simbólica. 

  

Atividades: 

Atenção! Para as atividades abaixo listadas, leve objetos que possam ter representação 

simbólica como: chapéu, martelo, telefone antigo, casaco antigo, envelope, bola, boneca, flor, 

etc., para a representação simbólica. Importante tanto no Jogo Dramático quanto no Jogo 

Teatral por trabalhar com aspectos da interpretação por meio da representação simbólica de 

objetos, situações e marcos históricos. 

A proposta da aula é a construção de histórias com o corpo. Inicie a aula solicitando aos 

estudantes para ficaram em círculo e, em seguida, que escolham uma atividade que gostam de 

fazer e outra de que não gostam. Assim que todos pensarem, peça que cada um mostre 

(mostrar, não contar) por meio de mímica (sem fala), as duas atividades que pensaram. Os 

demais terão de descobrir, por meio dos movimentos, a atividade apresentada pelo colega. 

Quando todos fizerem, peça para se dividirem em dois grupos e inventarem uma história com 

início, meio e fim, tendo como base os movimentos apresentados. Exemplos que geralmente 

surgem são: andar de bicicleta, ler livro, computador, etc. 

A história deve ser pensada apenas sem a utilização da fala, mas pode haver sons.  Os grupos 

se apresentam e, ao final das exposições, pergunte aos grupos se eles conseguiram entender a 

história mostrada. Siga a aula com o Jogo dos Três Marinheiros, que pode ser exemplificada no 

anexo 1: 

Divida a turma em três equipes, uma é plateia e julgadora, se o jogo estiver sendo executado 

de acordo com as regras. As outras duas serão duas tribos rivais. Divide-se o espaço em dois 

territórios com uma marcação ao meio. As equipes precisam pensar em mímicas que 

demonstrem a ação que eles irão executar para os adversários descobrirem. Após pensar na 

cena, eles deverão dirigir-se para o campo do outro grupo cantando: 

 

Música: “Somos três marinheiros na carroça o padeiro. Pobrezinho sem dinheiro de uma perna 

só só só ró só só”. 

  

Este jogo exige que os participantes de uma equipe se aproximem do território do adversário 

para desafiá-los a descobrir uma determinada mímica ou gesto. Ao serem descobertos sobre o 

gesto executado, os que estavam realizando a ação devem correr de volta ao seu “território”, 



    
escapando da equipe adversária. Quando alguém é pego, torna-se integrante da equipe 

adversária. Aquele que, na perseguição, invade o território dos desafiantes, também passa a 

integrar a equipe adversária. 

 

Os jogadores geralmente percebem que a regra de não invadir o território da equipe 

adversária muitas vezes não é seguida e respeitada, e que, quando isso acontecia, as crianças 

envolvidas não se dirigiam à equipe adversária. Também constatamos que os gestos estavam 

repetindo-se várias vezes. 

Atenção! Enfatizar a regra de não invadir o campo adversário. Estipular uma nova regra para as 

mímicas não se repetirem. Cada gesto só pode ocorrer uma única vez. 

Para a próxima aula, o estudante deve ler o texto “O Sistema de Jogos Teatrais”, do livro 

Pedagogia do Teatro: provocação e dialogismo, de Flávio Desgranges, para a discussão.  

Providencie a cópia impressa do texto ou diga para pesquisarem no laboratório e que façam a 

leitura do mesmo. O texto pode ser encontrado no anexo 2.  

 

Avaliação: 

 

Em círculo, em debate, analise os fatos estudados. 

 

1 - Compreenderam o tema? 

2 - Conseguiram realizar as atividades propostas? 

3  - Relacionaram-se e interagiram em grupo? 

4 - Conseguiram resolver os problemas apresentados? 

5 - Assumiram personagens e realizaram tudo cenicamente? 

  

Para saber mais: 

 

http://www.observatorium.ig.ufu.br/pdfs/3edicao/n9/07.pdf 

http://www.abcrianca.com/jogo-e-aprendizagem.html 

http://www.infopedia.pt/$jogo-simbolico;jsessionid=qHPskIOATxoZybFvWPf8Xw__ 

http://www.mundinhodacrianca.net/2009/10/crianca-e-o-jogo-simbolico.html 

http://www.cienciasecognicao.org/revista/index.php/cec/article/viewFile/343/240  

http://aldeiadospequeninos.blogs.sapo.pt/17361.html http://www.efdeportes.com/efd177/a-

http://www.observatorium.ig.ufu.br/pdfs/3edicao/n9/07.pdf
http://www.abcrianca.com/jogo-e-aprendizagem.html
http://www.infopedia.pt/$jogo-simbolico;jsessionid=qHPskIOATxoZybFvWPf8Xw__
http://www.mundinhodacrianca.net/2009/10/crianca-e-o-jogo-simbolico.html
http://www.cienciasecognicao.org/revista/index.php/cec/article/viewFile/343/240
http://aldeiadospequeninos.blogs.sapo.pt/17361.html
http://www.efdeportes.com/efd177/a-importancia-do-jogo-simbolico.htm


    
importancia-do-jogo-simbolico.htm  

 

ANEXOS: 

Anexo 1: http://vidadeprofa.blogspot.com.br/2009/11/somos-3-marinheiros-da-europa.html 

 Anexo 2:  https://pt.scribd.com/doc/218060074/Flavio-Desgrandes-Pg-109-121 

 

 

Aula 4 

 

Spolin, tomando por base os jogos de regras, cria um sistema de 

exercícios  para o treinamento do teatro, com o objetivo inicial de 

libertar a atuação de crianças e amadores de comportamentos 

rígidos e mecânicos em cena. Esse sistema de atuação, calcado em 

jogos de improvisação, tem o intuito de estimular o participante a 

construir um conhecimento próprio acerca da linguagem teatral, 

através de um método em que o indivíduo, junto com o grupo, 

aprende a partir da experimentação cênica e da análise crítica do que 

foi realizado. (DESGRANGES, 2006, p. 110) 

 

Conteúdo 

Jogos Teatrais.   

 

Expectativas de Aprendizagem 

Aprender o conceito de jogo teatral; 

Saber distinguir as diferenças entre jogo dramático e jogo teatral; 

Desenvolver cenicamente aspectos da linguagem teatral por meio dos jogos; 

Desenvolver a criatividade e a capacidade de resolver problemas cênicos. 

 

Atividades 

Entendendo o que é Jogo Teatral. Para a presente aula, apresente o Slide do anexo 1 sobre 

Jogos Teatrais. Verifique se fizeram a leitura do texto e peça para responderem às seguintes 

questões: 

 

http://www.efdeportes.com/efd177/a-importancia-do-jogo-simbolico.htm
http://vidadeprofa.blogspot.com.br/2009/11/somos-3-marinheiros-da-europa.html
https://pt.scribd.com/doc/218060074/Flavio-Desgrandes-Pg-109-121


    
1 – O que é Jogo Teatral? 

2 – Quais as diferenças entre Jogo Dramático e Jogo Teatral? 

3 – Quais as principais características do Jogo Teatral? 

 

Após algum tempo peça que leiam suas respostas e discuta com eles; caso falte alguma 

informação sobre os jogos teatrais, complemente, fazendo um fechamento de ideias.   

Praticando o Jogo Teatral. Divida a turma em grupos de três pessoas: uma fará o papel de 

estrangeiro, outra de mímico e a terceira será o tradutor. Os grupos irão à frente enquanto os 

demais ficam na plateia. O estrangeiro deve emitir sons, como se fosse de outro país e 

estivesse tentando comunicar-se.  O mímico interpreta o que ele diz, por meio de mímicas, e o 

terceiro faz a tradução oral do que ele entendeu. Após algum tempo, troque as funções até 

que os três passem por todas as ações. Ao término do trio, escolhe-se outro grupo para 

executar a atividade. 

Assim que todos participarem, divida a turma em quatro grupos. Um será a plateia. Outro fará 

um grupo de estrangeiros, sendo cada um de um lugar. O outro grupo fará a mímica e o quarto 

fará a tradução. Cada integrante do grupo que fará a tradução escolhe um integrante do outro 

da mímica para traduzir, pois o jogador não conseguirá prestar atenção em todos e traduzir 

tudo o que o outro grupo propuser. Solicite que façam uma cena, pensando em três 

elementos: onde estão, quem são, o que estão fazendo. Posteriormente, vá trocando os 

grupos de posição até que todos passem por todas as experimentações. 

A plateia deve observar se os mímicos e tradutores estão conseguindo estabelecer uma 

coerência na comunicação.  Leve os estudantes a perceberem que o corpo expressa e 

comunica, mesmo sem a utilização do verbo (palavra).  

 

Avaliação: 

 

1 – O que entenderam sobre o Jogo Teatral? 

2 – Que tipo de relação eles podem identificar entre a teoria e a prática? 

3 – Como foi a experiência nos jogos? Foi difícil? 

4 – Houve comunicação com a plateia? 

5 – Os grupos executaram suas funções com coerência? 

6 – O que eles conseguiram comunicar? 

 



    
Para saber mais:  

BOAL, Augusto. Jogos para atores e não atores. Rio de Janeiro, Civilização Brasileira, 2009.  

DESGRANGES, Flávio. Pedagogia do Teatro: provocação e dialogismo. São Paulo: Hucitec, 

2006.  

SPOLIN, Viola. Improvisação para o teatro. São Paulo: Perspectiva, 2003.  

https://pt.scribd.com/doc/145152912/Jogos-Teatrais-Viola-Spolin  

 

ANEXOS: 

Anexo 1: http://pt.slideshare.net/ElizaRebecaSimesNeto/jogos-teatrais 

 

Aula 5 

 

Concentração é a capacidade de ter em mente apenas um único 

pensamento; é a capacidade de direcionar a atenção para um único 

ponto. Estamos concentrados quando temos em mente apenas um 

único objetivo, ou uma única imagem mental. Se, por exemplo, 

estamos tentando imaginar algo e em nossa mente está passando 

uma sucessão de pensamentos, vozes e imagens, então não estamos 

concentrados em nada. 

http://viagementremundos.com.br/alem-da-materia/concentracao-

alem-da-materia/  

 

Conteúdo 

Concentração.  

 

Expectativas de Aprendizagem 

Ser estimulado a concentrar-se por meio dos jogos; 

Entender a importância da concentração para as atividades teatrais; 

Desenvolver a atenção/concentração prestada aos gestos de um companheiro e a ampliar a 

precisão de seus próprios gestos. 

 

 Atividades 

https://pt.scribd.com/doc/145152912/Jogos-Teatrais-Viola-Spolin
http://pt.slideshare.net/ElizaRebecaSimesNeto/jogos-teatrais
http://viagementremundos.com.br/alem-da-materia/concentracao-alem-da-materia/
http://viagementremundos.com.br/alem-da-materia/concentracao-alem-da-materia/


    
Jogos de concentração. Inicie a aula explicando a importância da concentração para o teatro, 

assim como para qualquer atividade. O Ponto de Concentração (POC) está ao centro, pois é 

primordial para qualquer atividade teatral, especialmente o jogo teatral. Tanto jogador quanto 

plateia devem ser envolvidos pelo ponto de concentração, não perdendo o foco. Caso isso 

comece a acontecer durante o jogo, o instrutor deve estimulá-los a voltarem sua atenção para 

o foco. O POC é o problema a ser resolvido. Para início, faça a atividade do vídeo em anexo 1: 

Aplique um jogo dramático de concentração bastante conhecido, que se chama “Jogo do vivo 

ou morto“. Enquanto eles se aquecem já estão praticando exercício de concentração. Peça 

para que fiquem de pé em sua frente e faça a seguinte instrução: 

 Quando eu disser vivo, todos devem ficar de pé.  

 Quando eu disser morto, todos se abaixam. Como no vídeo em anexo 2: 

Inicie a atividade lentamente, depois varie a velocidade, falando vivo três vezes repetidas, ou 

morto, sempre alternando a fim de verificar se estão atentos ao seu comando. Depois 

acrescente correr, pular, chorar, dançar, sempre resgatando o vivo e o morto. Quem errar 

deverá ficar morto no chão, servindo de obstáculo. 

Após algumas sequências, vá acrescentando ações para o “vivo”, por exemplo: vivo com dor de 

barriga, vivo pegando fogo, vivo escovando os dentes, vivo pescando, etc. 

  

Jogo do espelho 

 Posteriormente, divida a turma em dois grupos e os coloque em fileira, uma de frente para a 

outra. Devem olhar para o olho do outro. 

Uma fileira executará ações e a outra deverá imitá-la, trabalhando primeiramente no nível 

alto, depois médio e baixo, explorando várias possibilidades de movimentação. 

Importante! Não perder o olhar do outro. Peça que façam movimentos que fizeram na 

atividade anterior, mas de forma diferente, como por exemplo: escovar os dentes com os pés, 

o corpo pega fogo, mas as mãos estão atadas, pescar com a boca, etc. Depois de algum tempo, 

trocam-se as funções; quem estava guiando, será agora guiado. 

Em seguida, peça para que permaneçam em duplas e os coloque lado a lado. Eles irão 

estabelecer um diálogo pensando que um está em cima e o outro em baixo. Eles devem pensar 

em uma distância (quatro andares abaixo, por exemplo). 

Para finalizar, solicite para as duplas elaborarem uma cena, utilizando atividade do vivo e do 

morto (com as ações sugeridas), movimentações do espelho e a última atividade (em baixo, 

em cima). Ao final, eles apresentam para a turma. 



    
  

Avaliação: 

 

1 -As atividades propostas trabalharam a concentração? Por quê? 

2 -Sentiram dificuldades? Quais? 

3 - A plateia percebeu concentração por parte dos grupos que se apresentaram? 

4 - Por que é importante concentrar-se para a cena? 

5 - A falta de concentração atrapalha a atividade? Explique. 

 

Para saber mais:  

 

SPOLIN, Viola. Jogos Teatrais: o fichário de Viola Spolin. São Paulo: Perspectiva, 2008. 

 

SPOLIN, Viola. Improvisação para o teatro. São Paulo: Perspectiva, 2003. 

 

JAPIASSU, Ricardo. Metodologia do ensino de Teatro. Campinas: Papirus, 2001. 

https://pt.scribd.com/doc/99312174/APOSTILA-JOGOS-TEATRAIS 

http://www.selecoes.com.br/exercicios-contra-falta-de-concentracao-e-atencao   

https://youtu.be/Kv72-Bxcxv8 

https://youtu.be/XxYpmvupFUQ 

 

ANEXOS: 

Anexo 1: https://youtu.be/s8U5xo9eU3k 

Anexo 2: https://youtu.be/7r7pOZlD5qU 

 

 

Aulas 6 e 7 

 

“Do ponto de vista psicológico ou cognitivo, a percepção envolve 

também os processos mentais, a memória e outros aspectos que 

podem influenciar na interpretação dos dados recebidos”. 

http://marinacvisual.blogspot.com.br/2011/05/percepcao-e-

realidade.html  

https://pt.scribd.com/doc/99312174/APOSTILA-JOGOS-TEATRAIS
http://www.selecoes.com.br/exercicios-contra-falta-de-concentracao-e-atencao
https://youtu.be/Kv72-Bxcxv8
https://youtu.be/XxYpmvupFUQ
https://youtu.be/s8U5xo9eU3k
https://youtu.be/7r7pOZlD5qU
http://marinacvisual.blogspot.com.br/2011/05/percepcao-e-realidade.html
http://marinacvisual.blogspot.com.br/2011/05/percepcao-e-realidade.html


    
 

Conteúdo 

Jogos de percepção e memória. 

 

Expectativas de Aprendizagem 

Realizar atividades que propiciem maior agilidade no pensar, bem como no expressar; 

Estimular o raciocínio, a criatividade e a atenção com rapidez; 

Desenvolver a percepção e a expressão corporal. 

 

Atividades: O que se vê na imagem? 

 

http://doutissima.com.br/2013/12/30/entenda-como-percepcao-e-diferente-entre-pessoas-

37145/  

 

Reflita sobre as percepções visuais que a imagem pode provocar e apresente o slide disponível 

no anexo 1: 

Explorando a memória e a percepção. Importante providenciar vários objetos para essa aula, 

assim como um saco que não seja transparente e venda para os olhos.  Para iniciar esta 

aula, leve as crianças a um laboratório de informática e deixe que explorem os jogos dos links 

no anexo 2.   

Após jogarem bastante, peça que reproduzam os jogos, fora do lugar, unindo o procurado e 

a memória musical, caso haja algum instrumento. Se você tiver, leve-o para a aula. Divida a 

turma em três grupos, um para cada jogo.   

http://doutissima.com.br/2013/12/30/entenda-como-percepcao-e-diferente-entre-pessoas-37145/
http://doutissima.com.br/2013/12/30/entenda-como-percepcao-e-diferente-entre-pessoas-37145/


    
a) Para o jogo fora do lugar, utilize os objetos levados. Dois dos integrantes do grupo 

organizam o espaço, enquanto os outros ficam de olhos vendados. Outros dois modificam o 

ambiente. Ao tirar as vendas, o grupo precisa elencar que objetos foram modificados.   

b) Para o jogo musical, um integrante do grupo executa uma sequência de notas musicais, 

enquanto os outros integrantes estão de olhos vendados. Ao retirarem as vendas, eles 

precisam desvendar a sequência. E assim vai alternando.   

c) Para o jogo “o procurado”, providencie as cabeças em casa e leve-as para a aula e execute 

como no jogo. Uma sugestão é colocar um pano de fundo preto de malha com alguns buracos 

onde serão expostas as cabeças; apresente as cabeças, deixe por um segundo e as retire. 

Depois, apresente as demais cabeças e solicite ao grupo que identifique “o procurado”. Isso 

também pode ser feito com as próprias cabeças dos integrantes do grupo.   

 

Avaliação:   Após as apresentações, pergunte o que conseguiram perceber na atividade 

proposta. 

 

 1 - Por que são necessárias percepção e memória para jogar? 

 2 - O que é percepção? 

 3 - Que tipo de sensações eles tiveram durante a realização dos jogos? 

 

Após as experimentações dos jogos de percepção da aula anterior, divida a turma em duplas e 

uma delas precisa vendar os olhos, ficando o outro como guia na sala. Depois, trocam-se as 

duplas. Durante a condução pela sala, sugira que percebam o espaço, a temperatura, os sons, 

as energias. Que percebam se há silêncio, quais barulhos conseguem identificar. Fale ainda 

para observarem como se sentem em andar no escuro.  Depois de um tempo, provoque 

sensações, colocando gelo na pele, coloque sons diversos, ventilador, vento quente do 

secador, etc.  

Solicite que percebam as sensações causadas por esses elementos e registrem na memória 

corporal. Em seguida, peça para resgatarem essas sensações e construírem uma forma 

corporal que expresse uma dessas sensações. Quando todos terminarem, divida a turma em 

dois grandes grupos, os quais deverão formar uma imagem (fotografia), com essas formas 

criadas, e apresentarem para o outro grupo.   

 

Avaliação:  Após as apresentações, pergunte se conseguiram entender a importância da 



    
percepção e da memória para as atividades.   

 

1 - Como foi resgatar as memórias das percepções corporais?  

2 - Conseguiram construir as imagens?  

3 - As imagens expressaram alguma sensação? 

 

Para saber mais:  

https://pt.scribd.com/doc/93894719/improvisacao-para-o-teatro-viola-spolin   

 

ANEXOS:  

Anexo 1: http://pt.slideshare.net/rsavi/percepo-presentation  

Anexo 2: 

http://www.ludicas.com.br/jogos-educativos/o-procurado/     

http://www.ludicas.com.br/jogos-educativos/fora-do-lugar/    

http://www.ludicas.com.br/jogos-educativos/itens-memoraveis/ 

http://rachacuca.com.br/jogos/memoria-musical/  

 

Aula 8 

 

Um aluno pode dissecar, analisar, intelectualizar e desenvolver uma 

situação válida sobre o personagem, mas se não for capaz de 

comunicar isto fisicamente, é inútil para a forma teatral. O atingir do 

intuitivo, sobre o qual repousa o reconhecimento de um papel, não 

surge do conhecimento lógico e intelectual do personagem. (Spolin, 

2003, p.232) 

 

Conteúdo 

Jogos de construção de personagem. 

 

Expectativas de aprendizagem 

Compreender o conceito de personagem; 

Expressar-se desenvolvendo as características  e as personalidades dos personagens; 

Trazer a realidade social para o contexto artístico e refletir sobre ele; 

https://pt.scribd.com/doc/93894719/improvisacao-para-o-teatro-viola-spolin
http://pt.slideshare.net/rsavi/percepo-presentation
http://www.ludicas.com.br/jogos-educativos/o-procurado/
http://www.ludicas.com.br/jogos-educativos/fora-do-lugar/
http://www.ludicas.com.br/jogos-educativos/itens-memoraveis/
http://rachacuca.com.br/jogos/memoria-musical/


    
Analisar criticamente as situações vivenciadas, autoanalisando-se enquanto objeto de 

experiência criativa. 

 

Atividades 

A proposta da aula é a construção de personagens a partir de jogos. Inicie perguntando: o 

que é personagem? Tente suscitar nos estudantes uma análise mais complexa do conceito de 

personagem; vá dialogando e explanando sobre o tema. Para saber mais sobre este, consulte 

os textos em anexo 1: Dicionário do Teatro, de Patrice Pavis (da página 285 a 289), e anexo 2 - 

Improvisação para o teatro (da página 229 a 232).  

Após uma boa conversa, chegou a hora de vivenciar jogos e situações cênicas para trabalhar a 

construção de personagem. Divida a turma em dois grupos. Um assiste, enquanto o outro 

executa a atividade que consiste em dispor todos do grupo lado a lado. Um integrante do 

grupo deve atravessar a sala andando normalmente. O grupo, em seguida, também atravessa 

a sala imitando o jeito de andar desse integrante que deverá observar como é imitado. A 

atividade se repete até que todos a façam, depois mude o grupo. Ao final da atividade, peça 

para que se movam no espaço, ocupando-o uniformemente.  

Diga ainda para pensarem em um personagem com características bem marcantes (sejam elas 

de personalidade ou físicas), e construírem esse personagem pensando em como ele fala, 

como anda, como se senta, como sorri, como é seu comportamento etc. Quando perceber que 

já exploraram bastante, divida-os em grupo de no máximo quatro pessoas. Estabeleça para 

cada grupo: o ONDE (cemitério, meio da rua, na festa de casamento, no ônibus, etc.). QUEM e 

O QUÊ (marido e mulher brigando, grupo de amigos jogando cartas, crianças brincando etc.). 

Peça para cada um escrever em folhas individuais uma lista de expressões faciais e a descrição 

dessas expressões. Por exemplo: 1 – lábio inferior – triste. 2 – lábio superior – petulante. 3 – 

Ponta do nariz – arrebitada. 4 – Narinas – irritadas. 5 – Olhos – lacrimejantes. 6 – Testa – 

ameaçadora. Quando as listas estiverem completas, coloque-as em pilhas. Cada ator deve 

retirar uma e assumir quantas expressões quiserem e mantê-las enquanto realiza a cena. 

O ponto de concentração é tentar manter as expressões em cena. Em grupo, eles irão 

improvisar as cenas, levando em consideração: o ONDE, QUEM e O QUÊ, conforme citados 

acima. Será bom que você defina essas situações em casa, trazendo-as por escrito. Em seguida 

entregue a lista a cada grupo, de modo a causar surpresa à plateia ou peça que a própria 

plateia as determine. Mas não deixe que percam o foco, que são as expressões. Todos os 

grupos se apresentam.   



    
 

Avaliação: 

 

1  - Como foi imitar o andar do colega?   

2 - Conseguiram identificar características do seu modo de andar na imitação dos colegas?  

3 - Consegue perceber que cada um tem formas diferentes de andar?  

4 - Quais foram as formas de andar mais diferentes?  

5 - A proposta de manter esses aspectos físicos fez com que vocês se sentissem mecanizados?  

6 - Vocês atingiram uma nova compreensão de personagem?  

7 - Alguém conseguiu mostrar uma nova qualidade do personagem?  

8 - As qualidades faciais pareciam integradas à cena? 

 

Para saber mais: 

 

BOAL, Augusto. Jogos para atores e não atores. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2009. 

 

PAVIS, Patrice. Dicionário de Teatro. São Paulo: Perspectiva, 2008. 

 

SPOLIN, Viola. Improvisação para o teatro. São Paulo: Perspectiva, 1992.  

 

ANEXOS: 

Anexo 1:  

https://pt.scribd.com/doc/218060762/Dicionario-de-Teatro-Patrice-Pavis-285-289  

Anexo 2:  

https://pt.scribd.com/doc/218060201/Improvisacao-para-o-Teatro-Violeta-Spolin-229-232  

 

 

Aula 9 

 

Cena: sentido metafísico de acontecimento brutal e espetacular 

(Fazer uma cena para alguém). (PAVIS,2008, p.42) 

 

https://pt.scribd.com/doc/218060762/Dicionario-de-Teatro-Patrice-Pavis-285-289
https://pt.scribd.com/doc/218060201/Improvisacao-para-o-Teatro-Violeta-Spolin-229-232


    
 Conteúdos 

Jogos de criação de personagens e sistematização das cenas. 

 

Expectativas de aprendizagem 

Ampliar sua percepção enquanto personagem e desenvolver capacidades criativas na 

organização das cenas; 

Buscar diferentes formas corporais e faciais para seus personagens; 

Entender como se dá o processo de personificação ao assumir nova personalidade. 

  

Atividades 

Para a aula, daremos continuidade ao processo de construção de personagem. Dessa vez, em 

lugar de escolher descrições faciais, os estudantes devem agora enumerar emoções para as 

atitudes corporais. Por exemplo:  1 – Ombros – triste. 2 – Estômago – nervoso. 3 – Peito – 

alegre. 4 – Pernas – desconfiadas etc.  Os estudantes devem, em duplas, improvisar uma cena 

em que mostrem um sentimento por meio de atitudes corporais; não pode haver fala e a cena 

deve ser apresentada  para a turma.   

Para a segunda atividade, passe um filme de animais ou leve os estudantes a um zoológico e 

lhes peça para observarem e registrarem o movimento, o ritmo e as características físicas dos 

animais – as estruturas corporais e faciais. Separadamente, cada estudante decide qual animal 

irá retratar (tentar escolher animais diferentes) sem contar para o colega o animal escolhido. 

Cada estudante deve assumir exatamente as características físicas de seu animal e mover-se 

pela sala como ele. Quando estiverem totalmente entregues às qualidades do animal e 

tiverem captado novos ritmos corporais, peça para que façam os sons de seus animais. 

Continue com a instrução até que tenham desaparecido as resistências e que corpo e sons 

estejam integrados.  

Agora, divida a turma em palco e plateia. Quem ficou no palco continua a atividade de imitar 

seu animal, obedecendo às instruções que seguem. Instruções:  incorporar o ritmo corporal, 

expressão facial e sons vocais de seu animal. Reforme sua testa! Como é o seu nariz? 

Concentre-se na coluna, no rabo, nas pernas traseiras. Agora peça para se tornarem humanos 

(ficando de pé) novamente e se movimentarem pelo palco absorvendo as características e o 

som do animal. Instruções: torne-se humano! Fique de pé! Mantenha suas qualidades animais! 

Mantenha seus ritmos animais! Faça o mesmo som que o animal! Use a voz humana com o 

som animal! Estabeleça “o onde, o quem e o quê” para eles (onde eles estão e o que estão 



    
fazendo). 

 

Exemplos: 

1 - São presos tramando um plano de fuga da cadeia. 

2 - São bêbados em um velório carregando o caixão. 

3 - São náufragos tentando sobreviver em uma ilha deserta. 

4 - São comediantes em um avião que está caindo etc. 

 

Depois, troque os jogadores com os que estavam na plateia e repita o jogo.  

 

Avaliação: Filme todo o processo e coloque para eles se assistirem fazendo os 

questionamentos abaixo: 

 

1 - Na primeira atividade, os sentimentos foram mostrados no corpo? 

2 - Os animais foram imitados de forma verídica ou convincente? 

2 - Houve organização e bom andamento das cenas? 

3 - Os animais foram imitados de forma verídica ou convincente? 

4 - Os personagens realizaram suas funções com veracidade? 

5 - As qualidades do animal foram preservadas quando se tornaram humanos? 

6 - Que qualidade as cenas ganharam com a imitação do animal? 

7 - Como se sentiram realizando as mudanças animal e humano? 

 

Para saber mais 

PAVIS, Patrice. Dicionário de Teatro. São Paulo: Perspectiva, 2008. 

http://www.ufrgs.br/faced/extensao/brincar/bibliografia.html  

Jogos e brincadeiras na Educação Infantil 

http://www.webartigos.com/artigos/jogos-e-brincadeiras-na-educacao-infantil/11853/  

 

A Brincadeira e o Jogo na Educação Infantil. 

http://www.projetospedagogicosdinamicos.com/artigo4.htm 

O valor educacional dos jogos 

http://www.editorainformal.com.br/livros/jogando/livro-jogando-teoria.htm 

 

http://www.ufrgs.br/faced/extensao/brincar/bibliografia.html
http://www.webartigos.com/artigos/jogos-e-brincadeiras-na-educacao-infantil/11853/
http://www.editorainformal.com.br/livros/jogando/livro-jogando-teoria.htm


    
Referências que podem ser utilizadas para obter conhecimento de todo o conteúdo da 

sequência apresentada. 

FRIEDMANN, A. Brincar: crescer e aprender – o resgate do jogo infantil. São Paulo: Moderna, 

1996.   

KISHIMOTO, T. M. Jogo, brinquedo, brincadeira e a educação. São Paulo: Cortez, 1997.   

JAPIASSU, Ricardo. Ensino do teatro nas séries iniciais da educação básica: a formação de 

conceitos sociais no jogo teatral. São Paulo: ECA-USP (Dissertação de mestrado), 1999.  

JAPIASSU, Ricardo. Metodologia do ensino de Teatro. Campinas: Papirus, 2001. KOUDELA, 

Ingrid D. Texto e jogo. São Paulo: Perspectiva/Fapesp, 1996.  

KOUDELA, Ingrid D. Jogos teatrais. São Paulo: Perspectiva, 1992.KOUDELA, Ingrid D. Brecht: 

um jogo de aprendizagem. São Paulo: Perspectiva/Edusp, 1991. 

REVERBEL, Olga. Teatro na sala de aula. Rio de Janeiro: José Olympio, 1979. 

REVERBEL, Olga.Técnicas dramáticas aplicadas á escola. São Paulo: Editora do Brasil, 1974.  

RYNGAERT, Jean – Pierre. Jogar, Representar. São Paulo, Cosac Naify, 2009. SANTOS, Vera 

Lúcia B. dos.Brincadeira e conhecimento – do faz-de-conta á representação teatral. Porto 

Alegre: Mediação, 2002.  

SPOLIN, Viola. Jogos teatrais: o fichário de Viola Spolin. São Paulo: Perspectiva, 2001. 

SPOLIN, Viola. O jogo teatral no livro do diretor. São Paulo: Perspectiva, 1999. SPOLIN, 

Viola.Improvisação para o teatro. São Paulo: Perspectiva, 1992.  

VOLPATO, G. O jogo, a brincadeira e o brinquedo no contexto sócio-cultural 

criciumense. 1999. Dissertação (Mestrado em Educação Física) – Universidade Federal de 

Santa Catarina, Florianópolis, 1999.  

ALMEIDA, A.; SHIGUNOV, V. A atividade lúdica infantil e suas possibilidades. Revista da 

Educação Física/UEM, Brasil, 11 jun. 2008. 

http://periodicos.uem.br/ojs/index.php/RevEducFis/article/view/3793/2608. 

   

 

 

http://periodicos.uem.br/ojs/index.php/RevEducFis/article/view/3793/2608

