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“Os jogos não devem ser feitos 

dentro do espírito de competição – 

devemos tentar ser sempre 

melhores que nós mesmos e nunca 

melhores que os outros.”  

Augusto Boal  

    

 “O puro fantasiar do jogo 

dramático é substituído, no 

processo de aprendizagem com o 

jogo teatral, por uma 

representação corporal 

consciente.” 

Ingrid Koudela 

“Jogo: uma ação despida de 

qualquer interesse material.” 

Patrice Pavis 
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RESUMO 

O presente texto apresenta a reflexão sobre a experiência vivida em sala de aula, na 

fase ainda de estágio, fazendo uso dos Jogos Teatrais como recurso pedagógico. Tem como 

objetivo demonstrar, através da descrição do processo pessoal, como o uso do método Jogos 

Teatrais altera a rotina, tornando a aula mais atraente e, nem por isso, sem seriedade. A 

metodologia utilizada envolverá observação sistemática e pesquisa experimental. Para tal, 

faço uma relação dos Jogos Teatrais com o ensino teórico, apenas pelo fato de o jogo ter o 

poder de nos obrigar a ter foco naquilo que estamos fazendo, tendo assim, como 

consequência, um aprendizado mais harmônico e envolvente. Antes de adentrar o mundo 

lúdico do jogo e, particularmente, do jogo teatral, abordo um posicionamento político acerca 

do teatro na pedagogia. A partir da análise percorrida a cada jogo selecionado, identifico o 

porquê daquele jogo, a experiência e o resultado – sempre baseada em diálogo com os alunos 

envolvidos. Por fim, concluo fazendo uma reflexão acerca do processo do ensino de teatro nas 

escolas brasileiras. A importância do esforço do docente em fazer algo diferente, com o foco 

voltado para a atenção do aluno em sala de aula. Observo os resultados dessa pesquisa 

experimental de como os jogos atraem o olhar, o interesse do aluno e como isto pode ser um 

diferencial para um ensino de mais qualidade. Escolhi experimentar esse universo por 

acreditar que é um caminho que abre infinitas possibilidades para ministrar aulas de teatro ou 

não. 
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INTRODUÇÃO 

Entrar em sala de aula com a responsabilidade de ensinar é um desafio diário que os 

professores enfrentam. A preparação para este “jogo” requer estudos, leituras, formação 

profissional, preparação psicológica, entre muitos outros fatores. 

Este trabalho de final de curso nasce a partir da experiência em sala de aula, através 

dos estágios realizados na Escola Parque 313/314 Sul1, como prática das disciplinas Estágio 

Supervisionado em Artes Cênicas I2 e Estágio Supervisionado em Artes Cênicas II3, do 

currículo de Licenciatura em Artes Cênicas da Universidade de Brasília. 

A alteração do método comum de dar aula me chama a atenção há algum tempo, muito 

antes de passar por este processo de estágio. O que me motivou a escrever sobre este universo 

vem um pouco da minha trajetória pessoal dentro e fora do âmbito acadêmico. Minha 

primeira experiência com Jogos Teatrais veio com o gentil convite de um professor em 2010 

para ministrar aulas de teatro, circo e contação de histórias na escola Vivendo e Aprendendo4

com alunos de quatro a 10 anos. 

A organização do trabalho pedagógico nas aulas da escola supracitada era estabelecida 

com base nos Jogos Teatrais e teatro colaborativo, quando todos os meus alunos entendiam a 

necessidade de trabalharmos em conjunto, com união, estando todos envolvidos na criação do 

espetáculo. Claro que para este trabalho o modelo tradicional de ensino já havia sido alterado, 

uma vez que todos os dias retirávamos as fileiras de carteiras e cobríamos o chão com 

colchonetes. Os resultados diários em sala de aula, com a participação efetiva de todos, eram 

algo que me fascinava: ver uma turma inteira trabalhando junto com um único foco, um único  

_____________________________________

1 A Escola Parque 313/314 Sul atende alunos do 1° ao 5° ano do fundamental, advindos de outras escolas no DF. 
Como consta no PPP (Projeto Político Pedagógico) da escola, do ano de 2012/2013. 
2 ESAC I: Disciplina obrigatória no currículo de Artes Cênicas – Licenciatura da Universidade de Brasília – 
denominada Estágio Supervisionado em Artes Cênicas I. Tem por finalidade conduzir o aluno em fase de 
formação a assistir um professor em sala de aula. 
3 ESAC II: Disciplina obrigatória no currículo de Artes Cênicas – Licenciatura da Universidade de Brasília – 
denominada Estágio Supervisionado em Artes Cênicas II. Tem por finalidade conduzir o aluno-estagiário a 
ministrar aulas, em caráter de professor-estagiário, tendo por isso o professor da disciplina acompanhando todo o 
processo.  
4 Vivendo e Aprendendo é uma escola de ensino fundamental, fundada e organizada pelos pais dos alunos. 
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objetivo, e com uma autonomia admirável que aqueles pequenos seres humanos todos os dias 

levavam para a sala de aula. 

A partir dessa experiência compreendi a importância do trabalho pedagógico voltado 

para o coletivo, a necessidade de adaptação do espaço físico adequando-o para aulas não 

teóricas, entre outros fatores que a prática e a experiência proporcionam. Decidi que as 

minhas aulas não seriam no modelo padrão de ensino, e a partir de então comecei a pesquisar 

sobre como inserir os Jogos Teatrais em sala de aula. 

Assim, dessa maneira, oportunidades vividas dentro e fora da academia me 

influenciaram, inclusive na minha decisão em cursar também a Licenciatura em Artes 

Cênicas.  Proporcionaram-me muita experiência e me ajudaram de alguma forma nesta fase 

de conclusão do curso, e é esta a razão da minha pesquisa: recorrer aos Jogos Teatrais para 

que se pense e se tente uma forma de ensino capaz de ajudar o aluno a achar a escola mais 

atraente, a ter interesse em aprender, a se sentir capaz e também a acreditar em si mesmo.  

Desse modo a pesquisa tem como objetivo a demonstração do método Jogos Teatrais 

como recurso em sala de aula. O aluno mostra mais interesse em aprender, apenas pelo modo 

como o conteúdo lhe é transmitido, ou seja, com a alteração do padrão, a quebra da rotina. 

Através do jogo e do ato de brincar as mãos são dadas para o dar e o receber, 

concomitantemente, com a expectativa de atrair a atenção do aluno e assim aumentar seu 

interesse no aprendizado dentro e fora de sala de aula; dentro e fora de si mesmo.  

Elaborei então um plano de aula focado em Jogos Teatrais, com o intuito de tornar a 

aula mais atraente e divertida, sem perder o foco do que deveria ser ensinado nem a  

qualidade, pelo contrário: quis com este “jogo estratégico” ganhar atenção, confiança e 

respeito por parte dos alunos. O que eu não imaginei foi ter um retorno melhor que o 

planejado. 

A partir de todo esse processo experimental que o estágio me proporcionou, 

juntamente com um estudo mais verticalizado, apresento no primeiro capítulo uma reflexão 

política quanto ao posicionamento do teatro diante dos Parâmetros Curriculares Nacionais de 

Ensino no Brasil. Explanarei no capítulo seguinte sobre jogos teatrais. Partindo de influências 

pessoais ao longo da minha vida acadêmica, sugiro a reflexão sobre os Jogos Teatrais como 
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um método de ensino pedagógico, tendo aqui como foco as aulas de teatro em escolas do 

sistema público de ensino. 

No terceiro capítulo o presente texto descreve o processo percorrido nos estágios, com 

o foco em relatar a experiência vivida e a descoberta de como os Jogos Teatrais driblam a 

falta de interesse e a atenção dos alunos, dentro e fora de sala de aula. Toda a pesquisa é 

apoiada em autores considerados importantes, principalmente Viola Spolin, Ingrid Koudela, 

entre outros. 

Finalizo com a reflexão sobre os resultados obtidos em sala de aula a partir da 

escolha e prática dos Jogos Teatrais como recurso pedagógico, demonstrando, assim, o lado 

positivo de se alterar o modo de ensino nas escolas. Larguemos o giz e deixemos de lado a 

lousa. É hora de brincar? Sim, mas de continuar aprendendo também. 
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1. O ENSINO DO TEATRO AMPARADO PELOS PARÂMETROS CURRICULARES 
NACIONAIS DE ENSINO

Antes de adentrar os muros das salas de aula de uma escola para tratar de Jogos 

Teatrais, faz-se necessário um entendimento quanto ao posicionamento da arte e, mais 

especificamente, do teatro, diante dos Parâmetros Curriculares Nacionais de Ensino no Brasil. 

Em todas as formações culturais a arte esteve e está cada vez mais presente no nosso 

cotidiano, na nossa evolução. A cultura formada em cada lugar do mundo, em cada esquina, 

concretiza-se a partir de variáveis da arte, como o dialeto, a dança típica, a comida, a música, 

enfim, as várias formas de se fazer arte. 

Apenas com a Lei de Diretrizes e Bases de 1996 a Educação Artística foi inserida no 

currículo escolar como disciplina obrigatória. “O ensino da arte constituirá componente 

obrigatório, nos diversos níveis da educação básica, de forma a promover o desenvolvimento 

cultural dos alunos” (LDB, 1996, p.11, 2°). 

Amparada também pelos Parâmetros Curriculares Nacionais de Ensino, a arte ganha 

presença definitiva em salas de aula de todo o país: “a atual legislação educacional brasileira 

reconhece a importância da arte na formação e desenvolvimento de crianças e jovens, 

incluindo-a como componente curricular obrigatório da educação básica” (PCN, 1998, p.19). 

Através do estudo e do contato com a arte, o aluno poderá ter uma nova visão de mundo, de 

sua existência, da história, até mesmo de um problema matemático. 

A arte, tanto na escola quanto fora dela, propicia ao ser humano um entendimento 

estético, criativo, crítico do todo. Ela abre nortes de criação, de interação, possibilitando uma 

multidisciplinaridade do conhecimento ou interferindo na forma de adquirir este 

conhecimento. A cultura local e os hábitos locais devem ser observados e reforçados nas 

escolas. 

De acordo com o PCN de 1998: 

A área de Arte [...] visa a destacar os aspectos essenciais da criação e percepção 
estética dos alunos e o modo de tratar a apropriação de conteúdos imprescindíveis 
para a cultura do cidadão contemporâneo. As oportunidades de aprendizagem de 
arte, dentro e fora da escola, mobilizam a expressão e a comunicação pessoal e 
ampliam a formação do estudante como cidadão, principalmente por intensificar as 
relações dos indivíduos tanto com seu mundo interior como com o exterior (PCN, 
1998, p.19). 
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Pensar as consequências da inserção da arte no componente curricular das escolas, 

pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, é visualizar um aluno conhecedor e 

apreciador de valores que norteiam tanto o seu modo de ver e viver a vida, quanto o da 

sociedade em que está inserido, assim como quanto à percepção do modo como outras 

sociedades vivem, ou seja, possibilita uma expansão de horizontes para o aluno.  

Ao longo da “escrita” da nossa história, percebemos a necessidade de narrar fatos e 

representar. Desde os primórdios, por meio de gestos, tons de voz, narração, a criação de 

suspense, imitação, representação, entre outras formas de teatralizar, identificamos a recriação 

da nossa própria realidade. 

Ao perceber essas diferenças e proximidades de realidade, como, por exemplo, na 

comparação de culturas, trabalhos artísticos, peças teatrais, entre muitas outras facetas da arte, 

o indivíduo percebe melhor o mundo que o rodeia e isto facilita um entendimento sobre qual o 

seu papel diante desse mundo social e pessoal: “Trata-se de criar um campo de sentido para a 

valorização do que lhe é próprio e favorecer o entendimento da riqueza e diversidade da 

imaginação humana” (PCN, 1998, p.19). 

De acordo com as novas determinações da legislação sobre o ensino ligados à arte, 

espera-se que o ensino de arte na escola seja responsável por uma reinvenção do próprio 

modelo de educação, ou seja, a arte – em qualquer de seus segmentos – pode ser uma prática 

pedagógica na criação de um novo formato de ensino. O teatro, como uma linguagem da arte, 

facilita o desenvolvimento das experiências em busca de renovação dos métodos de ensino e 

também de recriação do próprio indivíduo.  

Sobre o teatro, o PCN reconhece: 

O teatro promove oportunidades para que adolescentes e adultos conheçam, 
observem e confrontem diferentes culturas em diferentes momentos históricos, 
operando com um modo coletivo de produção de arte. Ao buscar soluções criativas e 
imaginativas na construção de cenas, os alunos afinam a percepção sobre eles 
mesmos e sobre situações do cotidiano (PCN, 1998, p.88). 

As oportunidades de aprendizagem através do teatro propiciam ao aluno uma 

ampliação do seu mundo, através de uma comunicação mais expansiva, tendo um ético 

posicionamento de valores culturais, de formação pessoal de expressão, melhora na 

autoestima e na comunicação, entre outros fatores que favorecem o desenvolvimento. Para 
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que haja um melhor aproveitamento da inserção da arte nas escolas, todos – alunos, 

professores, Estado – têm que trabalhar juntos.  

Ao pensar as aulas de teatro a partir de seus conteúdos, como alongamento, 

concentração, corporeidade, voz, já se percebe que ainda há a necessidade de uma solução 

concreta das demandas que o teatro exige. Uma sala que não foi projetada para o teatro 

apresentará uma série de questões a serem repensadas e trabalhadas. Para que o teatro em sala 

de aula alcance a sua função pedagógica, o professor na educação brasileira contemporânea 

tem que enfrentar, entre outros problemas, o desafio do tempo e do espaço físico. 

De acordo com os Parâmetros Curriculares Nacionais de Educação: “A implantação da 

Educação Artística abriu um novo espaço para a arte, mas ao mesmo tempo percebeu-se que o 

sistema educacional vinha enfrentando dificuldades de base na relação entre teoria e prática 

em arte e no ensino e aprendizagem desse conhecimento” (PCN, 1998, p.27). Na fase de 

implantação da disciplina na prática escolar existiam professores qualificados, mas não em 

quantidade suficiente, assim como não existiam espaços próprios para aulas de teatro e dança, 

por exemplo.  

As Leis de Diretrizes e Bases garantem, através dos parâmetros Curriculares Nacionais 

de Ensino que as escolas tenham autonomia para fazer o seu próprio “PPP”: Projeto Político 

Pedagógico, onde sua atuação dinâmica e contínua na construção e na reconstrução dos 

conhecimentos articula o processo natural de desenvolvimento das pessoas e do seu meio.  

Os Parâmetros Curriculares Nacionais de Ensino elencam questões acerca da 

pedagogia e da arte com o intuito de instigar o docente à reflexão:  

Atualmente, muitos professores se preocupam em responder a perguntas básicas que 
fundamentam sua atividade pedagógica: “Que tipo de conhecimento caracteriza a 
arte?”, “Qual a função da arte na sociedade?”, “Qual a contribuição específica que a 
arte traz para a educação do ser humano?”, “Como as contribuições da arte podem 
ser significativas e vivas dentro da escola?” e “Como se aprende a criar, 
experimentar e entender a arte e qual a função do professor nesse processo?” (PCN, 
1998, p.14). 

  O docente enquanto condutor no processo de educação é responsável por boa parte 

do desenvolvimento das capacidades intelectuais dos alunos; logo, é de extrema necessidade 

que ele conheça as políticas de ensino dos Parâmetros Curriculares Nacionais, pois o seu 

papel é fundamental na boa educação dos alunos e da sociedade. Responder às questões 

supracitadas é compreender a arte como manifestação humana. Através das reflexões das suas 



� � � ���

�

respostas e ações, o professor é capaz de integrar o meio social de seus alunos com atividades 

voltadas em específico para eles, ou seja, a aula, os exercícios ficam mais direcionados 

quando pensados para quem se está propondo, o porquê de se estar propondo este ou aquele 

exercício, por exemplo. 

O professor – como mediador – ao conhecer bem seus alunos poderá obter uma 

eficácia melhor dessa proposta. O acolhimento do aluno por parte da docência faz com que o 

estudante se sinta um aliado do professor, propiciando que ele participe mais ativamente e 

com mais disposição nos exercícios propostos em sala de aula. 

Cabe ao professor balancear em seus programas de aula – previamente planejados – 

assuntos que sejam de certa forma de interesse massivo, sempre associados ao ensino da arte, 

contextualizando-os nos seus mais diversos segmentos: “a intervenção do professor abarca, 

portanto, diferentes aspectos da ação pedagógica e se caracteriza como atividade criadora, 

tendo como princípio que ele é antes de mais nada um educador que intencionalmente cria, 

sente, pensa e transforma” (PCN, 1998, p.96). É importante na orientação didática estar 

sempre atento para que as propostas de trabalho ajudem o aluno a imaginar, criar e pensar a 

arte, aumentando assim seu potencial criador, questionador, sua expressão, comunicação, 

entre outros fatores. 

Após este posicionamento de natureza política acerca do teatro como pedagogia, o 

estudo de caso deste trabalho se dará com o uso dos Jogos Teatrais como método de ensino 

dentro de sala para aulas de teatro. 
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2. JOGO 

Faz-se necessário uma breve pesquisa no universo lúdico do jogo, pensando em um 

melhor entendimento sobre os Jogos Teatrais como recurso pedagógico. Diversos autores se 

utilizam de jogos para testar, criar, debater e até mesmo tentar solucionar problemas da vida 

cotidiana.  

Segundo o filósofo neerlandês JOHAN HUIZINGA:

Jogo “é uma atividade ou ocupação voluntária, exercida dentro de certos e 

determinados limites de tempo e espaço, segundo regras livremente consentidas, 

mas absolutamente obrigatórias, dotado de um fim em si mesmo, acompanhado de 

um sentimento de tensão e alegria e de uma consciência de ser diferente da vida 

cotidiana” (HUIZINGA, 2007, p. 33).

 O jogo nos tira do lugar-comum, da vida comum e esse estado traz consigo uma série 

de alterações no indivíduo: percepção, foco, atenção, criatividade, estímulo, relação de grupo, 

confiança, autoconhecimento, medo, entre muitos outros fatores. A manifestação lúdica 

promove o envolvimento. 

Ao levar o jogo para o âmbito escolar, a sala de aula funciona como um enorme 

espaço de diálogo – pelo menos é o que se espera. O jogo diário entre professor e aluno 

poderá ser interessante a ponto de prender toda a atenção do aluno ou poderá ser 

desinteressante – e monótono – a ponto de o aluno passar anos na escola e não aprender com 

eficácia, porque não aprendeu nem a se deixar envolver ou a ter interesse por algo ou ainda 

não aprendeu nem a aprender. Mas escola é lugar de coisa séria e o jogo pode ser tão 

igualmente. 

Huizinga defende outro pensamento acerca do jogo: 

O jogo autêntico e espontâneo também pode ser profundamente sério. O jogador 
pode entregar-se de corpo e alma ao jogo, e a consciência de tratar-se “apenas” de 
um jogo pode passar para segundo plano. A alegria que está indissoluvelmente 
ligada ao jogo pode transformar-se, não só em tensão, mas também em 
arrebatamento (HUIZINGA, 1996, p.18). 

Johan defende que o jogador – e este aqui será subentendido como aluno-jogador – 

pode ser arrebatado pelo jogo, e se essa entrega for realmente profunda, o jogo passará para 

um estado de não jogo, pois o jogador esquece-se de sua condição de jogador, dedica atenção 
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para as coordenadas do jogo, e ao desfrutar da ação de jogar, entra em estado de 

arrebatamento, na maioria das vezes inconsciente. 

Conquistando essa primeira imersão, a atenção estará em algum foco. Estar com 

interesse em um foco, em algo, já equivale a sair do estado de desinteresse. Logo, aqui os 

jogos funcionam como método criativo para tal despertar de interesse, coletivo ou não. 

Pensando nisso, os Jogos Teatrais podem ser utilizados para tais objetivos em sala de aula. 

Sobre jogo, a diretora e criadora do método Jogos Teatrais, Viola Spolin, afirma: 

O jogo é uma forma natural de grupo que propicia o envolvimento e a liberdade 
pessoal necessários para a experiência. Os jogos desenvolvem as técnicas e 
habilidades pessoais necessárias para o jogo em si, através do próprio ato de 
jogar. As habilidades são desenvolvidas no próprio momento em que a pessoa 
está jogando, divertindo-se ao máximo e recebendo toda estimulação que o jogo 
tem a oferecer – este é o exato momento em que ela está verdadeiramente aberta 
para recebê-la (SPOLIN, 2006, p.4). 

Assim como Huizinga fala sobre o arrebatamento, aqui Spolin ressalta que a 

verdadeira entrega no jogo é capaz de nos induzir ao envolvimento necessário para a 

experiência de sermos arrebatados pelo jogo. Através dos jogos, as pessoas podem descobrir 

habilidades e vencer medos. O jogo também é uma forma de prazer e descoberta, gerando 

uma contribuição nos processos de ensino. 

Logo, o teatro, dentro das mais diversas áreas de desenvolvimento humano, traz 

consigo a possibilidade de autoconhecimento necessário para o bom desenvolvimento do ser 

humano. O aluno de teatro passa por experiências onde é capaz de sentir suas emoções a 

fundo. Para a criança, o toque no outro ou no seu próprio corpo traz consigo uma carga de 

descobertas que, com certeza tornam a sua vida mais sensível, mais desperta, para questões 

tanto de cunho educativo quanto profissional, emocional, pessoal, familiar.  

No teatro, procura-se sempre ter vivências que não sejam elaboradas, ou seja, que 

surjam da criatividade e da improvisação. Os Jogos Teatrais funcionam como um leque de 

possibilidades no desenvolvimento da criação e da interpretação. 
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2.1 JOGOS TEATRAIS: BREVE HISTÓRICO 

O método Jogos Teatrais foi desenvolvido pela diretora de teatro e pedagoga Viola 

Spolin, no ano de 1946, em Chicago, EUA, inspirada no trabalho de Neva Boyd5 que 

trabalhava com jogos recreativos para imigrantes. Abordando princípios teatrais defendidos 

por Brecht e Stanislavski, Spolin aprofundou-se em técnicas baseadas em jogos, que mais 

tarde viriam a revolucionar o ensino, não apenas nos palcos de teatro. 

Viola Spolin afirma: 

Em 1968 foi realizado um projeto estadual no campo da educação artística, em 
Missouri, EUA. O objetivo era incluir a arte como matéria curricular nas escolas do 
Estado. Parte importante do projeto era determinar a aplicabilidade educacional do 
teatro para todos os alunos [...]. Desta forma foi realizado um esforço para 
caracterizar os jogos teatrais e torná-los mais úteis, não apenas para especialistas em 
teatro, mas também para outros professores (SPOLIN, 2000, p.41).

Após observação e trabalho concomitante com Boyd, Viola desenvolveu jogos com o 

foco na criatividade individual; percebeu que o objeto de estudo serviria para além dos palcos, 

estava além da criatividade cênica, poderia atrelar os seus princípios a outras áreas de 

conhecimento, englobando outros professores, por exemplo. Apenas nos anos 1980 seu 

método chegou ao Brasil. Aqui a maior difusora do método de Viola Spolin é Ingrid 

Koudela6, que informa: 

Os jogos teatrais foram originalmente desenvolvidos por Viola Spolin (Spolin, 
1979), com o fito de ensinar a linguagem artística do teatro a crianças, jovens, 
atores e diretores. Através do processo de jogos e da solução de problemas de 
atuação, as habilidades, a disciplina e as convenções do teatro são aprendidas 
organicamente (KOUDELA, 2008, p.15).  

Viola Spolin elaborou os Jogos Teatrais com o intuito de ensinar teatro, através da 

ideia de jogo como solucionador de problemas cênicos. A atuação que surge através do jogo, 

como espera Spolin, nada mais é do que o indivíduo tem a oferecer corporalmente, 

conscientemente, mas que muitas vezes não sabe como expressar, como externar. Nesse 

_____________________________________

5 Neva Boyd (1876-1963) – Especialista em jogos recreativos, lecionou na Universidade de Northwestern (1927). 
Defende a relação entre jogo e educação social da criança. Ressalta a importância das danças folclóricas e 
dramatizações, alertando sempre para o valor intrínseco que elas possuem para a educação 
6 Ingrid Koudela (1948) – Principal desenvolvedora de Jogos Teatrais se do pensamento de Viola Spoiln no 
Brasil. É escritora, tradutora e professora universitária.  
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sentido os Jogos Teatrais funcionam como um desenvolvedor de incentivo corporal, assim 

como emocional e reflexivo, entre outros, de cada um que se disponha a jogar.

Através do que ela chama de gesto espontâneo, entendem-se as convenções aprendidas 

organicamente. Ao jogar – no jogo teatral com todas as suas regras – a intencionalidade do 

gesto o diferencia da simples mímica (brincadeira), por exemplo, em função da sua presença 

de foco, de corpo, de mente, do físico. O gesto espontâneo, resultado da imersão no Jogo 

Teatral, torna viva e expressiva a criação a partir da experiência. É este aqui e agora 

consciente que faz despertar para a criação orgânica. 

A estrutura dos Jogos Teatrais tem o enfoque na resolução de problemas cênicos. O 

problema é o objetivo do jogo e a partir daí as regras são ditas. Para a improvisação de cena, 

Spolin usa uma estrutura dramática onde utiliza a substituição de algumas palavras “os termos 

Onde, Quem e O Que são usados no sistema em substituição aos termos teatrais “cenário”, 

“personagem” e “ação de cena” (SPOLIN, 2000, p.55). O onde situa o sujeito, diz respeito a 

ambientação; o quem faz noção a um personagem ou mais de um; e o que está voltado para a 

ação dos alunos-jogadores. 

Para que todo processo ocorra, durante o desenrolar do jogo, cabe ao professor intervir 

como facilitador, sempre reforçando o foco/atenção em questão, lembrando os problemas a 

serem solucionados e sendo inquietador no sentido de instigar o aluno-jogador. Vale lembrar 

que não há papel de líder, há uma troca de autonomias, até porque subentende-se que as 

regras já foram pré-estabelecidas. O facilitador não comanda as ações e as regras servem para 

auxiliar no desenrolar do Jogo Teatral. 

As ações que surgem a partir dos Jogos Teatrais, os medos vencidos, as descobertas, a 

confiança no outro, em si, a superação, essas e muitas outras respostas que os jogos trazem 

são tão expressivas graças à condução do processo de criação desse método – por Viola 

Spolin – e graças à condução de cada professor em sala de aula, tornando o aprendizado e a 

autoconfiança de cada um mais expressivo. 

Conduzir a atenção do outro, manipular de certa forma a criação do outro é o que o 

docente faz ao intervir no desenrolar da ação, utilizando os métodos de Viola Spolin, fazendo 

do seu papel de líder um participante a mais no jogo do ensinar e aprender 

concomitantemente.  
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2.2 AS TRÊS ESSENCIAS DOS JOGOS TEATRAIS SEGUNDO VIOLA SPOLIN 

As três essências dos jogos teatrais que Viola Spolin traz são: o Foco, a Instrução e a 

Avaliação como os pontos fundamentais de todos os jogos teatrais. O foco é o ponto de 

concentração onde o ator-jogador deve voltar sua atenção durante o desenrolar do jogo. É 

também um dos principais elementos de um jogo, uma criação de cena, um ensaio, enfim, ter 

foco naquilo que está sendo proposto é uma concentração necessária para que o jogo 

aconteça. Com a atenção voltada para um ponto específico ou para outra pessoa, o docente 

terá um maior direcionamento do que pretende fazer.  

Viola Spolin define o foco ou Ponto de Concentração como: 

O Ponto de Concentração é o ponto focal para o sistema coberto neste manual, e 

realiza o trabalho para o aluno. Ele é uma "bola" com a qual todos participam do 

jogo. Embora seu uso possa ser variado, os quatro pontos que seguem auxiliam a 

esclarecê-lo para ser utilizado nas oficinas de trabalho. (1) Ele ajuda a isolar 

segmentos de técnicas teatrais complexas (necessárias para o espetáculo) para que 

sejam completamente exploradas. (2) Ele dá o controle, a disciplina artística em 

improvisação, onde a criatividade não canalizada poderia ser uma força mais 

destrutiva do que estabilizadora. (3) Ele propícia ao aluno o foco num ponto único 

("olhe para a bola") dentro do problema de atuação, e isto desenvolve sua 

capacidade de envolvimento com o problema e relacionamento com seus 

companheiros na solução do problema. Ambos são necessários para a improvisação 

da cena. O Ponto de Concentração atua como catalizador entre um jogador e outro, e 

entre o jogador e o problema. (4) Esta singularidade de foco num ponto, usado na 

solução de um problema – seja na primeira sessão onde o aluno conta as tábuas do 

chão ou cadeiras (Exposição) ou mais tarde com problemas mais complicados – 

libera o aluno para a ação espontânea e não cerebral. O Ponto de Concentração torna 

possível a percepção, ao invés do preconceito; e atua como um trampolim para o 

intuitivo (SPOLIN, 2006, p. 20/21). 

A partir do foco determinado pelo docente, a partir do foco concentrado e contínuo por 

parte do ator-jogador, o professor terá uma maior possibilidade de direcionar a aula ou o jogo 

ou a criação para onde quiser, analisando sempre quem são esses atores-jogadores, até onde 

podem ir, ao passo que também dá instruções do jogo que pretende propor. 

Alcançando o Ponto de Concentração o ator-jogador estará mais disposto a mergulhar 

nas proposições que surgirem. Esses aprendem com a experiência vivida a real importância do 
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foco e da concentração no momento do desenrolar do Jogo Teatral. A partir da concentração, 

a criatividade pode alcançar um estado de entrega e criação intuitiva, como ressalta Spolin. 

Cada foco determinado da atividade é um problema para o jogo que pode ser resolvido pelos 

atores-jogadores. 

Assim como Spolin utiliza a expressão ator-jogador ao invés de usar o termo ator, ela 

não usa termos técnicos teatrais durante os procedimentos dos jogos, prefere palavras que 

sejam mais familiares com a vida dos atores-jogadores, o que ela chama de “instruções”. Tais 

instruções levam o educando/jogador a compreender o que é necessário realizar para melhorar 

seu desempenho no jogo. 

A instrução dá a auto-identidade e age como um guia enquanto se está trabalhando 

com um problema dentro de um grupo. [...] É um método usado para que o aluno-

ator mantenha o Ponto de Concentração sempre que ele parece estar desviando. 

(Olhe para a abola!) Isto dá ao aluno-ator auto-identidade dentro da atividade e o 

força a trabalhar com o momento novo da experiência e, além disso, dá ao professor-

diretor seu lugar no grupo e o torna parte integrante do mesmo (SPOLIN, 2006, p. 

26).

A partir das instruções dadas pelo educando em um Jogo Teatral, os alunos-atores 

entram em um grau de atenção, onde se torna possível executar os comandos, sem perder o 

foco, alcançando assim o Ponto de Concentração ideal apresentado por Spolin. Nesse trabalho 

o professor torna-se mais ainda parte presente e viva no Jogo, tendo em vista que é ele quem 

dá as instruções com objetivo de absorver o foco do aluno onde deseja, “a instrução mantém a 

realidade do palco viva para o aluno-ator” (SPOLIN, 2006, p.26). É uma constante de 

informações com intuito de jogar, mas também de manter o foco no que se está fazendo. 

Através de suas instruções no desenrolar do jogo o docente é capaz de manipular as 

ações, assim como, por exemplo, determinar o tempo restante para o término, despertar no 

aluno-jogador a concentração no que se ouve – sem interferir em sua ação –, ou seja, uma 

instrução bem dada faz com que o aluno-jogador consiga concentrar no que foi orientado sem 

que isso altere seu processo de criação e faz com que o docente seja parte ainda mais 

integrante da ação. 

A apresentação do problema cênico por parte do docente é orientada que seja feita 

para times, ou seja, os alunos-jogadores em sala de aula não se expõem individualmente, 

aprendem a trabalhar na coletividade e isso torna o desenrolar da ação mais espontâneo. 
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Docentes e educandos encontram um foco em conjunto.  A escolha se solucionar problemas 

cênicos evita que os alunos-jogadores criem seus próprios problemas e isso volte para o lado 

pessoal em algum momento da ação.  

A respeito da solução de problemas cênicos, Viola afirma:  

A técnica de solução de problemas usada nas oficinas de trabalho dá um foco 

objetivo mútuo ao professor e ao aluno. Em palavras simples, isto significa dar 

problemas para solucionar problemas. Ela elimina a necessidade de o professor 

analisar, intelectualizar, dissecar o trabalho de um aluno com critérios pessoais. 

(SPOLIN, 2006, p. 26)

Essa técnica de solução de problemas proposta por Spolin faz com que, ao final, as 

críticas advindas do professor sejam de mais fácil aceitação, tendo em vista que são focadas 

na resolução de problemas criados, não de problemas pessoais. Da autonomia para o professor 

modificar, criar e até orientar para que o problema proposto seja finalizado com alguma 

solução em algum tempo estipulado. Possibilita uma maior interação de trabalho em grupo, 

assim como faz com que o aluno-jogador tenha que criar suas próprias resoluções.  

O terceiro ponto essencial que Viola pontua é a Avaliação, onde ao final de cada jogo 

estabelece-se uma conversa sem julgamentos: uma troca. As avaliações ou exposições 

coletivas afastam o medo individual. Quando o ator-jogador se livra da noção de julgamento, 

ele está preparado para assumir o espaço em que se encontra com mais confiança. 

A avaliação também surge por meio de perguntas que inquietam, pois fazem refletir 

sobre infinitas possibilidades, nunca havendo certo ou errado, desde que as regras sejam 

obedecidas. A intenção é também instigar. Através da observação, quando o ator-jogador está 

no papel de plateia, ali também ele está adquirindo confiança e noção de avaliação, pois, ao 

ver seu companheiro em cena se sente com menos receio e, com certeza com um poder crítico 

maior. 

O papel do docente no Brasil, além de ensinar, é o de buscar adaptação com muita 

criatividade. O professor necessita, em qualquer disciplina, ser um modelo de questionador e 

solucionador de conflitos. 
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2.3 OS JOGOS TEATRAIS COMO RECURSO PEDAGÓGICO 

Durante o estágio da faculdade, os Jogos Teatrais foram recurso não só para dar aulas 

de teatro, mas serviram também como ponto de experiência e observação sistemática de um 

modelo de ensino, que foge ao padrão universal, onde temos o professor à frente e os alunos 

sentados em suas carteiras enfileiradas, que se seguem até aquele fundo da sala de aula, às 

vezes, esquecido.  

Outro ponto de observação é que na arte – enfatizando aqui a esfera teatral – as 

práticas pedagógicas contemporâneas se restringem à aplicação da prática vinculada a uma 

carga de teoria muito rasa. Quando oficinas teatrais são oferecidas, é comum que naquela 

prática a teoria embasada não seja aplicada em função da demanda de tempo, de estrutura 

adequada, por exemplo, dentre outras razões. Haverá teoria, pois não existe prática sem teoria. 

Na educação escolar ocorre o oposto, a teoria é dada sem muita valorização da prática. 

Quando idealmente o que se espera é que uma carga de prática seja incrementada pela teoria e 

vice-versa. É fundamental pensar que teoria e prática têm que caminhar juntas, nos mais 

diversos tipos de ensino, nas mais diversas áreas. Os cursos de graduação já vêm atentando 

para isto há algum tempo, ensino e prática são vivenciados na universidade. 

A partir dos resultados observados das experiências com Jogos Teatrais, compreende-

se que estes estão para além da criação teatral, envolvem um método que une prática e teoria, 

que altera o modelo de ensino e que acarreta várias outras vantagens, como veremos. Porém, 

inserir Jogos Teatrais em aulas de teatro nas escolas do país pode acarretar uma primeira 

reação negativa como a rejeição – se não inseridos adequadamente – pelo medo da 

interpretação que leva à exposição. Para isso realizamos sempre uma avaliação diagnóstica 

em que ouvimos os alunos, pois, podemos partir do princípio de que a turma ou o aluno 

podem nunca ter tido contato prático com o teatro. 

Em sala de aula, os termos “ator”, “jogo teatral”, “interpretação”, dentre outros ligados 

ao fazer teatral, podem assustar a priori; Ingrid Koudela afirma que “Viola substitui o termo 

‘ator’ (que equivaleria a ‘intérprete’) por jogador. O objetivo do sistema não é a 

‘interpretação’, mas a atuação que surge da relação de jogo” (KOUDELA, 1998, p.50). Assim 

como é equivocado pensar que tudo que está ligado ao termo ‘teatral’ faz referência ao estudo 
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da interpretação de fato, o método Jogos Teatrais não está ligado diretamente ao estudo da 

interpretação, mas sim ao fruto que nasce das relações que os jogos propiciam, pois são eles 

que desenvolvem as capacidades intelectuais dos alunos enquanto seres humanos, enquanto 

parte de uma sociedade, enquanto intérpretes, enquanto aprendizes. 

Acerca dos objetivos do jogo, Viola Spolin complementa: 

Por meio do envolvimento criado pela relação de jogo, o participante desenvolve 
liberdade pessoal dentro do limite de regras estabelecidas e cria técnicas e 
habilidades necessárias para o jogo. À medida que interioriza essas habilidades e 
essa liberdade ou espontaneidade, ele se transforma em jogador criativo. Os jogos 
são sociais, baseados em problemas a serem solucionados. O problema a ser 
solucionado é o objeto do jogo (SPOLIN, 2000, p.43). 

A partir da relação do jogo, as relações dos indivíduos também são alteradas; logo, 

alterar o modelo das aulas interfere diretamente no comportamento do aluno, na relação do 

aluno consigo, com o outro, com o meio, com o professor. Sair do lugar-comum já propicia 

uma inquietação que desperta atenção aos novos comandos para aquela aula, para aquela 

atividade, para um possível Jogo Teatral. “Os jogos teatrais são ao mesmo tempo atividades 

lúdicas e exercícios teatrais que formam a base para uma abordagem alternativa de ensino e 

de aprendizagem” (KOUDELA, 1998, p.15). 

Pensar os Jogos Teatrais como abordagem alternativa de ensino, como afirma 

Koudela, também significa pensar que o jogo teatral serve para desenvolver percepção, 

detectar ansiedade, reduzir o stress, estimular a criatividade, proporcionar o prazer, integrar 

classes distintas, aprimorar o trabalho em grupo, dentre vários outros fatores; então estamos 

falando apenas de algo para o teatro, de algo para montar espetáculos, só de formação de ator, 

apenas de conteúdo de ensino em sala de aula? Não. 

A grande questão é que o jogo teatral se refere, também, à educação ética e estética do 

aluno, ou seja, abarca outros princípios, preocupa-se com o aluno na sociedade, desde o seu 

ambiente familiar até o seu trabalho, pensando no seu futuro. Isso tudo ajuda a ampliar a visão 

de mundo, de ser humano, de sociedade, enfim, de vários outros fatores importantes para o 

aluno.

A pedagogia do jogo teatral deve estar voltada para a autonomia do aluno, dado que ao 

aprender a assumir seus gestos, sua presença, seu foco, seu interesse, estará também 

aprendendo a ser assim em sua vida pessoal, aprendendo a ser responsável por suas atitudes e 
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decisões. A grande jogada do professor é perceber que o método de Jogos Teatrais pode ser 

usado para o desenvolvimento do aluno em vários aspectos de sua vida. 

Atrelar este método à sala de aula requer uma ambientação, uma adequação do que se 

quer ensinar com o jogo que vier a ser proposto, ou seja, um ponto importante a ser 

compreendido é que, para o jogo teatral começar a ser entendido e desvinculado da 

brincadeira, faz-se necessária a ligação do jogo com o contexto que se deseja trabalhar, 

contando para isto com uma explanação do motivo daquele jogo em conexão com o que se 

deseja ensinar. 

Uma vez que o exercício seja proposto, faz-se necessário identificar o porquê daquela 

prática, o porquê daquela prática naquele momento, o porquê de aquele exercício estar sendo 

proposto, qual o objetivo daquele exercício, dentre outros motivos. Estimular foco e 

percepções em questões específicas também pode ser ponto para onde o aluno vai ter que 

conduzir a sua concentração, fazendo, assim, do que o aluno entende como brincar, um jogo 

teatral com resultado pedagógico.  

O foco do professor também é importante no sentido de conduzir o aluno para um 

experimento mais rico. Ao fazer o exercício, ou seja, ao jogar, o aluno percebe as técnicas 

durante as avaliações dos jogos, depois de jogá-los. A atenção deve estar toda voltada para o 

jogo, para o foco proposto. 

De acordo com o PCN: 

O professor precisa orientar tarefas em que os alunos percebam as qualidades das 
formas artísticas. Seu papel é o de propiciar a flexibilidade da percepção com 
perguntas que favoreçam diferentes ângulos de aproximação das formas artísticas: 
aguçando a percepção, incentivando a curiosidade, desafiando o conhecimento 
prévio, aceitando a aprendizagem informal que os alunos trazem para a escola e, ao 
mesmo tempo, oferecendo outras perspectivas de conhecimento (PCN, 1998, p.98). 

Como cita o PCN, a atenção do professor no decorrer dos exercícios e suas 

interferências com foco indutivo, criativo, com foco no aproveitamento, no aperfeiçoamento 

do exercício são extremamente necessárias, pois é o professor que instiga, na maioria das 

vezes, o aluno à reflexão sobre as suas ações. É muito importante o planejamento de cada 

exercício ligado ao que ele quer ensinar; o processo será valioso para o aluno tanto quanto 

para o professor, quando este estará aprendendo, com o aqui e agora das emoções dos jogos e 

muito em função da escuta do outro também.  
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Se os professores propuserem diversos exercícios sem fundamentação prévia, 

exercícios estes que remetem à brincadeira – pelo fácil reconhecimento, pelo prazer – eles só 

estarão fazendo o uso do jogo pelo jogo e o conhecimento adquirido será mínimo. Por isso é 

importante que o motivo do jogo teatral proposto esteja claro e seja compartilhado antes do 

início das ações. 

Como vemos, tanto Koudela quanto outros fazem uso dos jogos no contexto 

educacional. Este elemento beneficia o professor, tanto quanto o aluno, afinal: “Todos os 

jogos têm múltiplos usos” (SPOLIN, 1999, p.10). O jogo é incontrolável para a criatividade e 

isto permite entrega sem medos e sem riscos. 

O método Jogos Teatrais é adotado por causa da sua fácil aceitação, também é um 

meio muito barato e inteligente de substituir, por exemplo, os recursos precários dentro de 

uma instituição de ensino público, como algumas no Brasil. O diretor de teatro Peter Brook 

usava da falta de objetos ou de espaço para fazer teatro; essa é a grande alça para o professor 

segurar: usar da falta para a criação.

Uma vez que o professor conseguiu deter o interesse do aluno no fazer teatral, a partir 

do uso dos Jogos Teatrais, encontramos a porta para o leque de possibilidades que a arte 

oferece, porque através dela podemos entrar em outras áreas do conhecimento, podendo ser 

usados também ligados a temas transversais, ajudando o indivíduo com orientações para a sua 

vida particular, o entendimento de si, a descoberta do mundo, facilitando ao aluno um 

caminho mais direcionado no seu crescimento pessoal.

A relação criada entre o jogador e o outro, entre o jogador e o problema cênico do jogo 

e dele consigo mesmo são todos aspectos de descoberta e conhecimento. Como vemos, a 

contribuição de Viola Spolin com os Jogos Teatrais é de fato um legado muito fértil para a 

arte, o teatro, para o docente e também para o aluno, não apenas no intuito de fazer teatro, 

mas também na consciência corporal do ser, na consciência de si e de seu amadurecimento.  

O jogador por si só permeia um ambiente descoberto, com sensações novas, com 

doses de liberdade e confiança de cada um, cria relação, descobre, joga fora, muda o foco, 

interage, recua, acredita, insiste, tenta, joga, amadurece. Jogar está nas entranhas do ser, desde 

criança o jogo se faz presente, mesmo que ainda no berço, quando o bebê brinca com o 

próprio pé. Tanto na arte como na vida, o jogo é um elemento fundador.  
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3. ESTUDO DE CASO: ESTÁGIO NA ESCOLA PARQUE 313/314 SUL 

O público-alvo, tanto para o estágio de observação quanto para o estágio de prática, foi 

composto por crianças na faixa etária entre sete e 12 anos, em aulas de teatro, onde 

anteriormente ao meu estágio eram trabalhadas artes como colagens, confecções de 

brinquedos ou cartões de Natal, por exemplo. A professora, sendo da área da dança, sempre 

utilizou a dança e a coreografia como recursos práticos em sala de aula e com a finalidade de 

realização dos projetos de finais de ano a serem apresentados para a escola e para a família, 

como: cantatas de Natal, festivais de danças típicas regionais, balé, dentre outros. 

O intuito da aula, como professora estagiária, foi o de acompanhar a professora 

durante o Estágio I. Ao passo que após um semestre, no Estágio II, o foco foi elaborar um 

próprio plano de aula e colocá-lo em prática nas turmas, como veremos no decorrer deste 

capítulo. Nos primeiros exercícios com as turmas foram escolhidos jogos que não expusessem 

muito os alunos até que estivessem preparados para tal.  

O papel dos Jogos Teatrais nessas aulas não tem o foco em formar atores e nem o de 

desenvolver técnicas para o palco, como primeiro objetivo, mas, acima de tudo, propiciar aos 

alunos oportunidades de expressar a criatividade ludicamente, experimentando atividades 

grupais.  

Como complemento de pesquisa, dois professores que trabalham com jogos teatrais 

foram entrevistados, e como compartilhamento colaborativo de pesquisa, entrelaço aqui suas 

opiniões e casos relatados, como entrelacei suas preciosas dicas às minhas aulas durante o 

Estágio.  
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3.1 DADOS DA INSTITUIÇÃO ESCOLA PARQUE 313/314 SUL 

INSTITUIÇÃO: Escola Parque 313/314 Sul 

FASE DE ENSINO: Ensino Fundamental

QUANTIDADE DE TURMAS: 20 turmas 

DURAÇÃO DA AULA: 50 minutos

TURMAS OBSERVADAS: As turmas deslocam-se uma vez por semana de suas escolas de 

origem para passar um turno inteiro na Escola Parque 313/314 Sul fazendo vários tipos de 

atividades artísticas e físicas.  

PROFESSORA ACOMPANHANTE DO ESTÁGIO: Maria Genesita de Sousa

FORMAÇÃO DA PROFESSORA ACOMPANHANTE: Licenciatura Plena em Artes 

Plásticas e Dança

NÍVEO SOCIOECONÔMICO DOS ALUNOS: Médio/Baixo 

NÚMERO DE ALUNOS POR TURMA: Média de 15 alunos por classe 

PROJETO POLÍTICO-PEDAGÓGICO DA ESCOLA 2012/2013:

“A escola surge, nesse contexto, como espaço no qual parte da população tem acesso 

ao mundo do conhecimento organizado, como espaço de ação/reflexão/ação e de 

transformação social. Sua atuação dinâmica e contínua na construção e na reconstrução dos 

conhecimentos articula o processo natural de desenvolvimento das pessoas e do seu meio. 

A Escola Parque busca educar através da Arte e do Movimento e garantir ao educando 

o acesso ao patrimônio artístico e cultural, ampliando e enriquecendo os seus modos de 

representação (códigos e símbolos) e interação (tecnologias) com a realidade, proporcionando 

sua alfabetização estética e psicomotora.  

Para alcance de seus objetivos a escola utiliza-se da estimulação das inteligências 

pelas linguagens estéticas e pela combinação de movimentos corporais fundamentais e 

culturalmente determinados” (Projeto Político-pedagógico 2012/2013 p.10/14). 
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3.2 OS JOGOS TEATRAIS COMO RECURSO PEDAGÓGICO NA ESCOLA 

PARQUE 313/314 SUL 

Sempre, ao iniciar as aulas, a turma ajudava a afastar as carteiras e montar o tatame no 

chão. Em seguida fazíamos séries de alongamentos sempre de modo muito cuidadoso com o 

corpo, sempre com explicações sobre onde aquele alongamento estava fazendo efeito, para 

que servia, a real necessidade de alongar e assim por diante. Embora os atores-jogadores 

tivessem pouco conhecimento de teatro, foi surpreendente a entrega da grande maioria. 

Para tal iniciação fiz uso das palavras de Viola Spolin, que diz: 

Todas as pessoas são capazes de atuar no palco. Todas as pessoas são capazes de 
improvisar. As pessoas que desejarem são capazes de jogar e aprender a ter valor no 
palco. Aprendemos através da experiência, e ninguém ensina nada a ninguém. Isto é 
válido tanto para a criança que se movimenta inicialmente chutando o ar, 
engatinhando e depois andando, como para o cientista com suas equações (SPOLIN, 
2006, p.3). 

Apenas a partir da segunda aula eles foram com roupas adequadas, tendo em vista que 

para as aulas de arte deles isto não era cobrado, mesmo as aulas com coreografias. Os jogos 

aqui descritos sempre foram orientados com explanação do porquê estávamos fazendo cada 

exercício proposto. 

Durante o processo a professora Genesita me concedeu uma entrevista e, ao ser 

questionada se em suas aulas era recorrente o uso de Jogos Teatrais para a criação de cenas a 

partir de improvisos, ela me fortaleceu com sua visão e experiência, e dividiu comigo:  

Sim, pois entendo que a prática dos Jogos Teatrais desperta no aluno novas 

possibilidades de leitura do contexto no qual está inserido, percebendo o seu 

potencial criativo e desenvolvendo outras habilidades de criar e se perceber como 

agente de transformação. Momentos de jogos são momentos descontraídos, de 

liberdade, que dão asas à criação. E o que seria a improvisação sem a liberdade e 

criatividade? (ENTREVISTA PROFESSORA GENESITA, ANEXO). 

Era justamente nessa nova possibilidade de leitura do contexto no qual estão inseridos 

estes alunos que eu estava pronta para interferir e, assim, iniciei os trabalhos. 

Na aula inicial a primeira coisa que eu estabeleci foi a disposição física dos objetos de 

sala de aula; por exemplo, eliminei a formação professor à frente – iluminador –, e aluno – 
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iluminado. Esse padrão de escola é algo que me incomoda em qualquer processo de 

ensino/aprendizagem. Há escolas que à frente, no local onde o professor é destinado a ficar, 

existe até uma plataforma que é para o professor ficar mais alto, para impor mesmo a sua 

“superioridade” perante a turma. A minha visão é de que isto nunca teria sido necessário se, 

ao invés de se impor como maior, conquistasse um espaço de igualdade e compartilhamento.

 Afastamos as carteiras e colocamos os tatames no chão, todos os dias a rotina seria a 

mesma. Todos os dias, em todas as turmas, começávamos sempre com uma roda, de mãos 

dadas, nos olhando, aprendendo a respirar com consciência. Geralmente iniciávamos com um 

alongamento leve, explicando cada movimento, cada lugar do corpo, para que aquele 

exercício servia, onde interferia no corpo, nas articulações, na respiração, na presença. 

O primeiro jogo foi pensado com algo que os fizesse refletir à atenção. Um jogo 

simples que também os auxiliaria a adquirir uma intimidade, que no teatro se faz necessária, 

principalmente para iniciantes. Então escolhi um jogo que os ajudaria a decorar os nomes dos 

colegas. Para este primeiro contato em grupo não achei necessário explicar o porquê daquela 

proposta previamente, mas o fiz depois. 

No primeiro comando do jogo pedi para que ficássemos em roda e cada ator-jogador, 

na ordem da roda, apenas se apresentaria falando o próprio nome em bom tom de voz. Como 

era o primeiro jogo, repetimos a prática sem nenhuma alteração: todos falaram seus nomes em 

um tom melhor de voz. Após as duas rodadas, uma surpresa que tem por objetivo perceber o 

nível de atenção individual, pedi para cada um falar novamente seu nome e em seguida falar o 

nome do colega à sua direita, afinal ele já o havia ouvido duas vezes.  

Em todas as turmas, entraram no jogo com atenção total. Claro que na segunda rodada 

ninguém sabia o nome do colega imediatamente à direita, mostrando assim compreensão e 

atenção na realização do comando do jogo, interesse, mas falta evidente de atenção no todo. O 

objetivo deste jogo é perceber o nível de atenção de cada um dos alunos e já iniciá-los em um 

processo de percepção da atenção ou falta dela, tendo como foco uma iniciação ao ato de 

decorar e, também, a atenção dispensada ao outro e ao universo criado pelo jogo. 

Antes do comando final, expliquei o porquê daquele jogo, evidenciando algo muito 

importante no teatro que é a necessidade de as pessoas se conhecerem, saber com quem estão 

trabalhando. Outro ponto importante em que o jogo nos faz refletir é a necessidade de o ator 
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decorar textos no teatro. O jogo estava nos proporcionando decorar de forma mais rápida e 

descontraída os nomes dos colegas com quem iríamos trabalhar nas próximas semanas, 

mantendo-os concentrados durante todo o desenrolar da ação. 

As colas eram inevitáveis no começo, mas quando eles perceberam que o interessante 

do jogo era que o colega pudesse testar a sua memória, a sua capacidade de fazer aquilo por 

conta própria, eles simplesmente pararam de burlar o que foi pedido e comemoravam quando 

o objetivo era alcançado. 

Na última rodada do jogo pedi para que eles falassem o seu próprio nome, o nome do 

colega à direita e mais o nome de um objeto qualquer. Impressionantemente eles, com uma 

atenção que demandou muito esforço, conseguiram falar o nome do colega à direita, mas na 

hora de citar um objeto qualquer, a imaginação deles simplesmente travou. Eles poderiam 

falar de qualquer objeto que estava ali, dentro da sala mesmo, ao alcance dos olhos, mas 

acredito que o nervosismo ou a falta de prática da mente em imaginar resultou em algo difícil. 

Esse aluno que é colocado à “exposição”, ao teste, à necessidade de raciocínio rápido, 

prova de coragem, com certeza se sairá melhor em uma entrevista de emprego em alguns 

anos. E isso reflete claramente o poder dos Jogos Teatrais como recurso pedagógico que 

ultrapassa os limites da sala de aula. 

Ao final do jogo abrimos uma roda para conversar. Todos gostaram muito e 

entenderam claramente os seus objetivos. Ressaltaram que, apesar do medo, cumpriram o que 

foi pedido, mesmo achando que não dariam conta. Houve reclamações sobre a dificuldade de 

imaginar um objeto, o que me instigou a pensar em um jogo utilizando objetos e a memória, 

para uma aula futura. 

 Aqui percebi a necessidade de o professor ser instigador, como complementa Ryngaert 

sobre a importância de atrelar conhecimento alheio ao conhecimento pessoal: 

O jogador deve ter contato ao mesmo tempo com elementos que lhe são familiares e 
com outros que lhe são estranhos. Isso não para que ele se “revele a si mesmo”, mas 
para que faça num espaço determinado uma soma de experiências entre as quais 
algumas o remetam inevitavelmente a terrenos conhecidos e outras o questionem e 
problematizem seu estoque de certezas (RYNGAERT, 2009, p.96). 

Esta soma de experiências é o que altera a capacidade intelectual do ser humano, e a 

arte de educar nada mais é do que o atrelamento e compartilhamento de informações de um 
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para o outro, do outro para o todo, em uma troca sucessiva de informações. O nosso próprio 

nome nos é uma referência familiar; no jogo proposto foi tão familiar que, ao pedir a citação 

de um objeto, este objeto se tornou algo absurdamente estranho para aqueles atores-jogadores, 

a ponto de os travar. 

Após o primeiro contato, nessa segunda semana os encontrei eufóricos querendo 

novos jogos; me parecia claramente que eles queriam na verdade era brincar mais. Conquistar 

esta quebra de percepção entre a diferenciação da brincadeira e do Jogo Teatral, com foco em 

trabalho, pedagógico ou não, é um processo lento. Pensando nisto eu já havia preparado para 

esse segundo encontro uma aula teórica, para dar uma quebrada no que eles ainda achavam 

que era um jogo sem propósitos e para possibilitar um melhor conhecimento dos elementos 

fundamentais do teatro.  

Explanei de forma descontraída um panorama com os elementos que compõem o 

teatro; apesar do tempo curto de apenas 50 minutos por classe, foi fundamental poder 

entrelaçar teoria e prática. Apresentei noções básicas, como: Quando surgiu o teatro? Como 

surgiu? Onde? O que é plateia, ator, cena, palco, iluminação, coxia, diretor, citamos alguns 

atores brasileiros mais conhecidos popularmente. Com o passar das aulas fui aumentando 

ainda mais a teoria com a nomenclatura e as funções de tudo o que há em teatro. 

Ao final da aula propus que, em grupos, eles montassem alguma representação 

contendo apenas três núcleos: o do ator, do diretor e o público; como regra pré-estabelecida 

pedi que não fizessem o uso da palavra para, assim, não identificar previamente quem estava 

desempenhando qual função. A plateia real, ou seja, o restante da classe e eu, é que 

identificaríamos qual função cada ator-jogador estava representando em sua cena. 

Passar estas informações foi fácil, mas fazê-las valer na hora da cena é que foi o 

desafio. Eles falavam com a plateia no meio da cena quando algo não dava certo, ficavam me 

olhando esperando um socorro, quando o que parecia ter sido combinado entre eles não era 

realizado. Às vezes eu percebia que um aluno-jogador não fazia sua parte do que foi 

previamente acordado entre eles, outras vezes sentia que a timidez ainda não deixava 

acontecer livremente a ação e outras ainda que aquilo para eles continuava no mundo da 

brincadeira, não estava sendo levado a sério. Para mim era compreensível, afinal, era o 

primeiro contato deles enquanto atores estreantes. Aos poucos fui percebendo que eles foram 

reafirmando para si as informações e desta forma aprendendo inconscientemente. 
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Sempre me ative ao conceito do Jogo Teatral para com eles, para que entendessem que 

aquilo era diferente da brincadeira. A explanação do porquê de cada exercício sempre 

contribuiu muito neste sentido. Eu sempre acrescentava um novo reforço entre uma 

apresentação e outra e aos poucos ia mostrando como a brincadeira, o espírito de brincadeira 

estava presente no jogo, e a mesma estava trelada à seriedade do jogo ou de qualquer ação. 

Esse momento é extremamente importante para detectar possíveis atores-jogadores 

que têm interesse no teatro, aqueles que não têm, os que nunca tiveram contato, os propensos 

a desenvolver tal interesse. Para os atores-jogadores o motivo do jogo era explícito e, a partir 

da interiorização de quem eles representavam, ficavam mais integradas neles aquelas 

informações. O intuito desse jogo era de ver o aprendizado teórico vinculado ao da prática. 

Quando ao final da aula eu perguntei o que haviam aprendido sobre teatro e seus 

elementos, muitos levantavam a mão na ansiedade de participar. Pude observar que apesar de 

fazerem todos os comandos, mesmo ainda prevalecendo o espírito lúdico da brincadeira, as 

respostas, atitudes e posturas sobressaíam relacionadas às técnicas teatrais básicas, que eu ia 

passando durante todo o desenrolar da ação e da aula. Falar com a plateia após entrar em cena 

era algo que agora estava entendido que não era o momento. O respeito em estar em silêncio e 

prestar atenção na cena do outro é algo fundamental no teatro e isso ficou claro após algumas 

interferências minhas. 

Ao manter os aprendizados teóricos sobre teatro e inseri-los nos Jogos Teatrais, ficou 

bastante claro que, a partir do jogo, a importância de lembrar, de acertar e consequentemente 

de aprender aumentava gradativamente com o decorrer da ação. E foi o que deu suporte para a 

assimilação do jogo não mais como brincadeira. E assim fechamos mais uma aula. 

Após passar por uma explanação teórica sobre teatro, e a partir da inquietação que me 

foi gerada na primeira aula, ao perceber a dificuldade de imaginação – quando pedi que 

apenas agregassem o nome de um objeto ao jogo proposto, selecionei então para essa nova 

aula o ‘jogo da bandeja’7 que é proposto por Viola Spolin. 

Após nosso momento inicial de preparação da sala, alongamento, selecionei uma dúzia  

_____________________________________

7 Jogo da bandeja. Viola Spolin (SPOLIN, 2006, p.57).   
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de objetos sobre uma bandeja, que foi depositada no centro do círculo composto pelos alunos. 

Sem dizer nada, mas com todos prestando atenção e no clima de ansiedade para saber o que 

seria a aula, por aproximadamente dez ou quinze segundos eles apenas observaram e em 

seguida a bandeja foi coberta. Em seguida propus que pegassem papel e lápis e listassem 

individualmente todos os objetos da bandeja, todos que conseguissem lembrar. As listas 

foram comparadas com a bandeja de objetos em seguida. 

O objetivo desse jogo era o de reforçar o jogo proposto na primeira aula e perceber o 

nível de atenção e a capacidade de decorar, trabalhado, assim, em pontos de defasagem dos 

atores-jogadores: atenção e imaginação. Os alunos que estavam interessados na aula, na 

proposta do jogo, citaram mais de 75% dos objetos, os demais conseguiram pouquíssimas 

descrições. Citaram objetos que não se encontravam na bandeja, por exemplo. Isso deixa claro 

o nível de atenção e interesse de cada um para o jogo. Foi interessante observar que ao mudar 

de jogo o interesse mudava de pessoa, ou seja, se esse jogo não era interessante para um, 

outro jogo o atrairia completamente para a aula. 

O grande desafio foi conseguir com que todos estivessem interessados no que estava 

sendo pedido, entendendo o porquê de cada proposta e que ela não estava ali por mero acaso. 

Estas reflexões me instigavam cada vez mais a mudar o meu plano de aula, abandonar o que 

já havia programado e propor jogos pelos quais eu sentia que aquela turma se interessaria 

mais ou tinha mais necessidade de assimilação de alguma coisa em específico. 

Quando percebi que algumas noções básicas já haviam sido alcançadas e estavam 

sendo respeitadas, não por uma imposição, mas por interesse de cada um, decidi que a partir 

da próxima aula os jogos selecionados teriam foco no trabalho em grupo. 

Selecionei então mais um jogo proposto por Viola Spolin: o jogo “o que estou 

pegando?’8  Para inseri-los em um trabalho cada vez menos individualizado, propus este jogo 

que a priori foi trabalhado em dupla; este tem o foco voltado para a consciência corporal, 

instigação da imaginação e movimentação consciente.

Divididos em duplas, deveriam selecionar um objeto ou substância conhecidos (areia,  

_____________________________________  

8 Jogo o que estou pegando? Viola Spolin (SPOLIN, 2006 p.52).   
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bola, barro, bolinha de gude, o que eles quisessem) em comum acordo. Quando a dupla 

tivesse chegado a um consenso, eles começariam a jogar estes objetos imaginário entre si. 

Aqui focamos em um jogo de A para B e vice-versa. Como instrução foi pedido que dessem 

atenção a sensibilidades, como: sentir a textura, a temperatura, sentir o peso, a forma, 

tamanho, se os movimentos eram compatíveis com os movimentos reais, se um estava 

esperando o tempo do outro, se estava recebendo a bola do mesmo tamanho com que ela foi 

enviada, se estava pegando a areia com o peso real que ela tem, dentre outras indicações. 

Ao passo que eles iam jogando eu ia interferindo com orientações que os ajudassem a 

perceber o porquê daquele jogo. Pedi que concentrassem toda a energia e atenção em um 

único objeto e, ao manuseá-lo, percebessem toda uma série de movimentações que o corpo 

exerce ao lançar este objeto, que poderia ser uma bola, por exemplo. Eles teriam que segurar o 

objeto, lançar, receber, às vezes até deixar escapar e buscar, mas não tendo de fato o objeto 

em mãos. A partir destas impressões e descobertas acerca dos movimentos do corpo, ia se 

tornando mais clara a movimentação consciente de cada um.  

Discuti com eles a partir de então a importância do trabalho em grupo – mesmo que 

ainda estivéssemos trabalhando em dupla –, que ficasse claro para eles que, se havia uma 

proposta a englobar duas pessoas ou mais, a partir dali passaria a existir um grau de 

responsabilidade para com o outro. Esta responsabilidade está pautada no respeito ao outro, ao 

acordo no jogo, em atender ao comando da professora e entender o porquê estava executando 

tal tarefa e que, neste Jogo Teatral em específico, estávamos trabalhando a movimentação 

consciente a partir da imaginação. 

A partir dos relatos ao final da aula, percebi que esse exercício foi muito instigante 

para eles, que nunca o tinham feito. Pegar um saco de areia imaginário no chão, receber uma 

bola com um tamanho e um peso determinados pela imaginação do outro, foram desafios que 

aos poucos, sob muita orientação e questionamentos, foram entrando em sintonia com o  

movimento real. Eles gostaram muito e pediram para repetir o exercício em outra 

oportunidade. Assim como compreenderam como a imaginação é crível. Nesse começo de 

processo é importante usar jogos nos quais o aluno não precise se expor individualmente; 

logo, a escolha de jogos que envolvem grupos, ou no mínimo duplas, não foi por acaso. 

Pedi para os alunos tomarem alguns minutos de seu tempo em casa para pegar objetos 

e manipulá-los, depois colocar o objeto sobre a mesa e tentar lembrar como ele era. Por 
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exemplo: pegar um copo e tomar água, depois imitar este mesmo movimento só que agora 

sem o copo em mãos. Isso faz com que o aluno já comece a perceber como são as ações 

imagéticas. Com esta tarefa para casa, encerramos mais um proveitoso encontro. 

 Sempre que acabava a aula eu conversava muito com a professora Genesita, era o 

momento de troca, de aprendizado e de coleta de impressões. Tomando-se um trecho da sua 

entrevista (ANEXO), compartilhamos do mesmo pensamento quando ela afirma que: 

O aluno que tem oportunidade de frequentar uma escolar de artes no ensino 

fundamental l, está lindado com linguagens diferenciadas, com situações que o 

levam a um pensamento mais crítico, torna-se um ser mais observador. As artes 

cênicas proporcionam ao aluno uma nova maneira de se perceber, se sentir e se 

inserir neste mundo. Os jogos teatrais despertam em nossos alunos a concentração, 

participação, desinibição, percepção, confiança, companheirismo, criatividade e 

outras situações benéficas, tornam este aluno um ser mais consciente dos seus 

direitos e deveres de educando, assim como do cumprimento e bom desempenho das 

atividades propostas pela escola, de forma responsável, enriquecedora e consciente. 

Ao participar de aulas onde ele pode se expressar com liberdade, romper suas 

barreiras, testar seus limites e respeitar os limites e espaços do outro, ele respeita e 

se sente respeitado. Assim o aluno se desenvolve no seu grupo em clima de amizade, 

carinho, atenção, colaboração, respeito, levando estas experiências para outros 

grupos sociais em que estiver inserindo, o que fará a diferença e transformação em 

sua vida. (ENTREVISTA PROFESSORA GENESITA, ANEXO). 

Eu sempre saía das nossas reflexões pós-aula um pouco mais direcionada quanto ao 

trabalho que eu estava desenvolvendo. 

Com base nos critérios de avaliação do PCN, juntamente com os Jogos Teatrais, o 

jogo proposto nesta nova aula foi pensado com o foco em dar continuidade a um trabalho de 

criação mais coletiva, que se seguiu até o fim do estágio. A partir do critério de improvisações 

em situações de jogos, segundo o PCN, espera-se o seguinte: 

Com este critério pretende-se verificar se o aluno busca o enfrentamento nas 
situações de jogos, articulando estruturas de linguagem teatral por meio do gesto,  
movimento e voz. Pretende-se verificar também se ele é capaz de relacionar e fazer 
sínteses das observações que realiza no cotidiano, manifestando-as por meio de 
gestos no jogo teatral (PCN, 1998, p.93).

 Embora fossem poucas as aulas, todas vinham tendo até o momento um bom 

aproveitamento de tempo e de ensino. Logo, atrelei neste jogo critérios advindos do cotidiano, 
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criação cênica que envolvia movimento, voz, capacidade de se relacionar e tudo mais que o 

ator-jogador pudesse me oferecer. Para tal selecionei o jogo de Spolin: jogo da construção de 

histórias9.  

O primeiro ator-jogador inicia uma estória sobre qualquer assunto e começa a contá-la 

para a plateia. Em seguida outro ator-jogador deverá interromper e continuar a estória, 

partindo do ponto em que o primeiro foi interrompido, dando assim continuidade à estória, da 

forma que quiser. Isto deveria ser continuado até que a estória encontrasse uma forma de ter 

um fim coerente. A movimentação não era uma exigência, mas pelo perfil dos atores-

jogadores era algo já esperado, ou seja, muita movimentação. 

Os objetivos explicados aos atores-jogadores eram que este jogo auxiliaria no 

desenvolvimento de capacidade da criatividade na narração, oratória, exposição, na criação de 

um texto ou diálogo cênico. Expliquei também que mesmo eles não sendo atores, aquele jogo 

os auxiliaria em uma apresentação de um trabalho da escola, por exemplo, na vida pessoal 

quando eles precisam ser rápidos e seguros frente às cobranças dos pais ou do trabalho.  

Claro que há uma exposição maior quando envolve a palavra. Os atores-jogadores 

ficaram muito envergonhados no começo, eu tive que ir dando as ideias das estórias para que 

pudessem continuar, isto em um primeiro momento. Para que o próximo cortasse e entrasse, 

continuando a estória da sua forma, foi também difícil no início, eu iniciava a transição e 

alguém continuava. Aqui ainda me soava fortemente a dificuldade de imaginação de cada um. 

No desenvolver da ação, com o passar do tempo e as estórias diversas que iam 

surgindo, vindas de muitas mentes diferentes, eles conseguiram se soltar e dar continuidade ao 

jogo. O que mais me chamou a atenção neste jogo foram os temas propostos, quase todas as 

estórias começavam com assaltos utilizando armas de fogo, ou ainda as estórias se repetiam 

nas quais alguém era atropelado e em seguida necessariamente morria, mesmo com a chegada 

das ambulâncias imaginárias, mas o fato é que a vítima tinha que morrer.  

Para mim aqui fica clara a interferência do meio em que o aluno vive. A partir do 

conceito de Viola Spolin, “O jogo é uma forma natural de grupo que propicia o envolvimento  

_____________________________________

9 Jogo construção de estórias. Viola Spolin (SPOLIN, 2006 p.162). 
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e a liberdade pessoal” (SPOLIN, 2000, p.4), eu constatei que a realidade pessoal daquelas 

crianças era algo relacionada ao que elas estavam extravasando em cena. Eu não podia deixar 

de levar em consideração que elas, ali por 50 minutos sendo atores-jogadores, chegavam à 

escola carregadas das suas estórias pessoais de vida, nas quais muitas tinham o pai preso, 

mães desorientadas, e que vinham das periferias da cidade. 

Era natural que elas recorressem às estórias do seu dia a dia na hora de usar livremente 

a imaginação, pois é a realidade delas. E para mim cada vez ficava mais claro o motivo da 

dificuldade da dissociação do jogo pelo jogo para o jogo com cunho pedagógico, afinal, ali 

era, talvez, o único momento de elas brincarem em um universo de tranquilidade, segurança e 

afeto.   

Após a recorrência do tema de assassinato ou atropelamento, instiguei que mudassem 

e pedi que mudassem de temas: assalto, morte e atropelamento. Mas não pude deixar de 

conversar com eles na roda final. Expus que a imaginação é fantástica pelo fato de poder 

atingir qualquer lugar, qualquer sonho, qualquer estória. Se aqueles acontecimentos faziam 

parte da rotina deles fora de sala de aula, tudo bem que os usassem como referência, mas 

como estávamos tratando de imaginar, contar livremente algo, poderiam ir além, poderiam 

sonhar – seus próprios sonhos inclusive. Todos, especialmente as meninas, ficaram mudos e 

reflexivos. Foi, com certeza, uma aula marcante, acredito que para todos. 

Chegando ao final do estágio, em função do tempo acordado com a escola, escolhi um 

jogo desafiador: o jogo do espelho10, também de Viola Spolin. Pensando em um jogo que 

causasse efeito em cena e, ao mesmo tempo, quebrasse o medo do outro, escolhi este jogo 

querendo intensificar o trabalho em dupla, com foco em desenvolver a intimidade com o olhar 

do outro e a percepção periférica. 

O jogo consiste em o jogador A olhar fixamente nos olhos do jogador B. O jogador B 

imita todas as ações e expressões faciais de A. A orientação para o condutor A foi a de 

realizar movimentos devagar, para o que o seu espelho – B – conseguisse acompanhar. 

Expliquei para eles que este exercício é fundamental para a consciência do que ocorre ao seu  

_____________________________________

10 Jogo do Espelho. Viola Spolin (SPOLIN, 2006 p.55). 
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redor, ajudando a aguçar a percepção do todo sutilmente. Fazendo um link com o teatro, 

expliquei que no palco esta percepção ajuda a reduzir o gesto se ele for desnecessário, por 

exemplo. 

Através deste jogo pude perceber que mesmo com poucos encontros, tudo o que havia 

compartilhado com eles ao longo das últimas semanas ainda estava fresco. Os movimentos 

pensando no outro, como a moderação de velocidade necessária para a ação, por exemplo, 

eram evidências de uma preocupação que deixava de habitar o eu e transbordava para o outro. 

Este foi um jogo que teve muita concentração, olhar fundo dentro do olho do outro por 

um longo espaço de tempo não é algo fácil. Com a realização deste jogo percebi eles estavam 

entregues ao ato de realizar e absorver tudo de interessante que aquela experiência pudesse 

proporcionar, conseguindo, ainda, fazer um link com o que aquele jogo estava trazendo que 

poderia ser útil em uma cena de improviso, como: foco, percepção dos acontecimentos ao 

redor, concentração, mesmo sem estarem olhando diretamente para o todo. 

Ao final fui surpreendida quando um dos alunos disse que a partir de agora iria contar 

as estórias para o irmão caçula tendo mais cuidado com a palavra e com o gesto, pois, quando 

brincava de contar suas estórias – e podemos imaginá-lo com todas as ações físicas que uma 

criança é capaz de desenvolver no momento da brincadeira –, ele só pensava em si mesmo, na 

diversão que aquilo lhe proporcionava, mas que agora entendia que o irmão também é parte 

fundamental dessa troca.  

Ricardo Japiassú ao falar sobre o desenvolvimento pessoal do ser humano advindo da 

escola diz: 

A instituição da escolarização traduz a importância e a necessidade da influência 
educacional na formação cultural do sujeito. A escolarização de natureza obrigatória 
e extensiva a “todos” propõe a consolidação social de etapas muito precisas ao longo 
do desenvolvimento das pessoas. Isso faz da cultura escolar um tipo muito particular 
de realidade (JAPIASSÚ, Ricardo – Por que teatro na escola, p.9). 

Faço uso das palavras de Japiassú entendendo que o papel da escola extrapola o seu 

limite de ensino quando se percebe que está diretamente ligada à formação cultural do aluno, 

muitas vezes em função da comunicação e conexão que um professor é capaz de estabelecer 

com seu aluno. Comunicação esta que muitas vezes o aluno não encontra em casa. Os Jogos 

Teatrais proporcionam ao docente uma forma de aproximação dos alunos, assim como existe 
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uma facilitação de aproximação do aluno com a sociedade, com a realidade social da vida, o 

que o torna mais preparado para enfrentar o mundo. 
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4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Sabemos que o ensino no nosso país ainda é muito defasado, existem inúmeras 

crianças que todos os dias se privam – ou são privadas – de frequentar a escola. E mesmo 

aquelas que frequentam, ainda estão carentes da consciência do real motivo pelo qual temos 

que acordar todos os dias e ir à escola em busca do conhecimento. 

Apoiada nos Jogos Teatrais pude experimentar um tipo de interesse fora do comum, 

ou seja, antes da inserção do jogo era visível a falta de atenção no que era ensinado. Com a 

inserção deste método, toda a atenção estava voltada para a aula. A criação de um método de 

aula mais instigante para o aluno, tornando-o mais participativo, e fazendo a aula mais 

interessante, consequentemente, é um diferencial no modo de ensino em relação à educação 

nas escolas em geral.  

O papel do teatro na escola está muito além de ser meramente diversão. Os Jogos 

Teatrais servem também para demonstrar a evolução do teatro como forma de ensino, como 

forma de desenvolvimento do ser humano, das relações pessoais, como forma de construção 

de pessoas, não só com o intuito de se fazerem atores, mas com o intuito de desenvolver a 

técnica e, pensando no aluno como futuro pai de família, com o intuito de formar caráter. 

Toda esta experimentação e reflexão serviram também para me alertar sobre como a 

arte evolui, ou deixa de evoluir, por estar relacionada diretamente com os acontecimentos de 

sua época. Na época da ditadura, por exemplo, o ato de “falar” era perigoso. Nos currículos 

escolares da época, as disciplinas relacionadas à ‘palavra’, disciplinas de ‘voz’ não eram 

comuns. Portanto podemos observar como, após esses períodos, a arte, a expressão por meio 

da palavra e do gesto, foi mais valorizada.  

Os obstáculos aparecem, mas cabe ao professor criar maneiras de transformar esses 

retrocessos em formas viáveis de progredir. Com criatividade você não para no primeiro 

obstáculo e, através dessa mesma criatividade, ou seja, através desse modo de pensar e agir é 

que os professores podem conseguir despertar nos alunos a curiosidade pelo mundo fascinante 

que os aguarda: o do conhecimento. 

Pensar os Jogos Teatrais como método de ensino interdisciplinar de teatro é necessário 

partindo-se do princípio de que o jogo vai atrair a atenção do aluno de uma forma que, hoje, o 
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sistema de ensino não consegue alcançar muitas vezes.  Os jogos podem ser utilizados em sala 

de aula para modificar o modo de ensino; não que ele esteja errado, mas no sentido de seu 

aperfeiçoamento. 

Enquanto estagiava e, depois, ao escrever o presente texto, imaginei sempre os Jogos 

Teatrais sendo usados como recurso pedagógico também em aulas de física, geometria, 

português, dentre outras. Esta prática teatral está muito lentamente sendo inserida nas escolas, 

mas diante dos diversos estudos que temos, nos quais é comprovada a sua eficiência no 

incentivo ao estudo, no desenvolvimento da inteligência, na formação do conceito de arte, os 

currículos escolares deveriam passar urgentemente por uma reforma. 

Pensar em ministrar uma aula de matemática usando jogos pode ser tão interessante 

quanto o próprio entendimento da equação matemática. O que muda é a forma de ensinar, esta 

pode ser tão mais interessante que pode ser a chave para o entendimento do aluno, já que a 

sua atenção vai estar voltada para o jogo. Talvez o esforço no entendimento da equação 

matemática, orientadas assim, venha a despertar no aluno a vontade de compreender, de 

entender, de acertar. 

Devemos usar este método dos Jogos Teatrais porque já descobrimos que ele tem um 

valor educacional enorme. Em um país onde o sistema de ensino envolve tantas dificuldades, 

não podemos ficar de braços cruzados achando que vai aparecer incentivo do governo ou 

mesmo da diretora da escola. A iniciativa tem que partir de nós, professores, que devemos 

sempre manter a crença de que o teatro tem um poder transformador imenso.  

Pode ser clichê falar da necessidade da melhora do ensino nas escolas do Brasil, mas a 

verdade é esta, nua e crua. A sensação que fica é que o quadro de professores precisa passar 

por uma reciclagem com urgência, não no sentido de substituição, mas de renovação, com 

ideias criativas, com propostas inovadoras para o sistema de aula nas escolas. Estamos 

convivendo com o básico há muito tempo, em época de manifestações, de luta por mudanças, 

eu diria que a chave para o começo de um futuro melhor é, também, o aperfeiçoamento do 

quadro docente em geral e, neste sentido, o conceito de Jogos Teatrais pode ser muito útil. 

  A escolha do uso dos Jogos Teatrais como recurso pedagógico no meu estágio com 

certeza foi o que me proporcionou ter, com poucos recursos vindos da escola e em aulas de 

apenas 50 minutos, a atenção e o interesse dos alunos como eu acho que devem ser dentro de 
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uma sala de aula: com o foco no aprendizado, interessado no que a professora está 

compartilhando. A escola existe para difundir conhecimento e deve compartilhá-lo; se o aluno 

volta para casa e não sentiu nenhuma modificação no seu conhecimento pessoal, ele não 

participou da aula, a escola não fez o seu papel. 

E, em minha visão de iniciante na prática da docência, os Jogos podem ser artefatos a 

favor do professor. Sabemos que o aluno, em seu grau de maturidade em função da pouca 

experiência de vida, não está preocupado com o ensino, com o seu próprio conhecimento. 

Acredito que os jogos ajudem inclusive na descoberta do prazer de aprender, assim como no 

conhecimento de si, o que é tão importante quanto o conhecimento adquirido na escola; 

afinal, após a fase escolar, vem a vida adulta e profissional. 
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IMAGEM 1 – FACHADA DA ESCOLA 

IMAGEM 2 – SALA DE AULA ONDE FOI REALIZADO O ESTÁGIO 
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IMAGEM 3 – ALUNOS ALONGANDO-SE ANTES DOS JOGOS TEATRAIS 

IMAGEM 4 – TURMA DURANTE UM JOGO TEATRAL 
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IMAGEM 5 – SALA DE AULA ENTRE CARTEIRAS E TATAMES (ADAPTADA) 
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ENTREVISTA: PROFESSORA MARIA GENESITA DE SOUSA 

1) Como os Jogos Teatrais entraram em sala de aula?

Os Jogos Teatrais foram integrados às minhas aulas com a necessidade de 

proporcionar ao aluno aulas descontraídas, que pudessem levar o grupo a uma participação 

espontânea, onde fosse possível transmitir as informações necessárias e adequadas, para que o 

aluno possa absorver com coerência e dinamismo os conteúdos propostos ao longo do 

processo de ensino aprendizagem em artes cênicas. 

2) Qual a real interferência dos Jogos Teatrais em sua aula?

A real interferência destes jogos dar-se, no momento em que podem tornar o aluno 

mais sensível às práticas propostas, fazendo com que o aluno perceba a importância de 

participar e usufruir de momentos prazerosos que venham despertá-lo para novos 

conhecimentos, percepções e sensações. 

3) É recorrente o uso dos Jogos para criação de cenas teatrais a partir de improvisos? 

Sim, pois entendo que a prática dos jogos teatrais desperta no aluno novas 

possibilidades de leitura do contexto no qual está inserido, percebendo o seu potencial criativo 

e desenvolvendo outras habilidades de criar e se perceber como agente de transformação. 

Momentos de jogos são momentos descontraídos, de liberdade, que dão asas à criação. E o 

que seria improvisação sem a liberdade e criatividade? 

4) Como o uso do método Jogos Teatrais ajudou no desempenho escolar do aluno? É 

possível sentir que este avanço ultrapassou os muros da escola, ou seja, interferiu na 

vida pessoal do aluno?  
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O aluno que tem oportunidade de frequentar uma escola de artes no ensino 

fundamental l está lidando com linguagens diferenciadas, com situações que o levam a um 

pensamento mais crítico, torna-se um ser mais observador. As artes cênicas proporcionam ao 

aluno uma nova maneira de se perceber, se sentir e se inserir neste mundo. Os jogos teatrais 

despertam em nossos alunos a concentração, participação, desinibição, percepção, confiança, 

companheirismo, criatividade e outras situações benéficas, tornam este aluno um ser mais 

consciente dos seus direitos e deveres de educando, assim como do cumprimento e bom 

desempenho das atividades propostas pela escola, de forma responsável, enriquecedora e 

consciente. Ao participar de aulas onde ele pode se expressar com liberdade, romper suas 

barreiras, testar seus limites e respeitar os limites e espaços do outro, ele respeita e se sente 

respeitado. Assim o aluno se desenvolve no seu grupo em clima da amizade, carinho, atenção, 

colaboração, respeito, levando estas experiências para outros grupos sociais em que estiver 

inserido, o que fará a diferença e transformação em sua vida. 

5) Quais os principais jogos usados? 

Os jogos utilizados no decorrer do processo de ensino/aprendizagem, são 

diversificados, considerando a grande importância e colaboração da autora Viola Spolin com 

seus jogos teatrais, os quais enriquecem grandiosamente nosso trabalho, além de outros jogos 

que possam contribuir para despertar e desenvolver o potencial cênico do nosso aluno. Tais 

como: 

1.1. Jogos de aquecimento 

1.2. Jogos de movimento e ritmo 

1.3. Caminhada no espaço 

1.4. Espelho 

1.5. Escultor 

1.6. Movimento e apreciação 

1.7. Siga o líder 

1.8. Jogos de observação 

1.9. Jogos de confiança 

1.10. Movimente a parte que se toca 
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6) Existe algum tipo de organização prévia para a aula? 

Sim, existe um plano de aula para cada série, no qual procuro abordar o conteúdo 

proposto pela instituição, de maneira que venha a atingir os propósitos desejados para o 

desenvolvimento e aprendizagem do aluno, sua formação intelectual, social e emocional, 

estimulando um ser criativo e sensível. 

7) Você acha que os Jogos Teatrais poderiam funcionar em aulas de matemática? 

Sim, acredito num ensino interdisciplinar, onde cada área de conhecimento pudesse 

favorecer a outra, uma vez que tudo está interligado. Contextualizar os jogos teatrais com a 

matemática poderia ser uma forma de facilitar a aprendizagem do aluno em ambas as partes, 

novas possibilidades de conhecimentos, tornando o estudo mais compreensível e prazeroso. 


