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Ação e improvisação 

Duração: 3 aulas 

Referência do Livro do Estudante: Capítulo 5 

 

Relevância para a aprendizagem 

Esta sequência didática propõe exercícios de improvisação para o teatro que incentivam a 

pensar na criação cênica como trabalho coletivo, envolvendo atenção, interesse pelo outro e 

consciência das ações representadas. Com isso, o aluno deverá ter oportunidade de experimentar 

formas colaborativas de criação teatral fruto de jogos e exercícios de improvisação, exercitando a 

capacidade de trabalhar em grupo e de produzir acontecimentos cênicos. 

 

Objetivos de aprendizagem 
 

• Transitar por exercícios de improvisação ligados à ação objetiva. 

• Refletir sobre a ideia de representação no teatro. 

• Trabalhar coletivamente na criação de uma cena. 

 

Objetos de conhecimento e habilidades (BNCC) 

Unidades temáticas Objetos de conhecimento Habilidades 

Teatro Processos de criação 

(EF69AR29) Experimentar a gestualidade e as construções 
corporais e vocais de maneira imaginativa na improvisação 
teatral e no jogo cênico. 
 

Teatro Processos de criação 

(EF69AR30) Compor improvisações e acontecimentos cênicos 
com base em textos dramáticos ou outros estímulos (música, 
imagens, objetos etc.), caracterizando personagens (com 
figurinos e adereços), cenário, iluminação e sonoplastia e 
considerando a relação com o espectador. 
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Desenvolvimento 
Aula 1 – Jogo de visualização 

Duração: cerca de 45 minutos. 

Local: sala de aula com carteiras afastadas, sala própria para aula de teatro, quadra ou pátio. 

Organização dos alunos: livremente pelo espaço reservado para a atividade. 

Atividade 1 – Aquecimento: corrida em câmera-lenta (20 minutos) 

Inicie a aula com este jogo de aquecimento; ele tem a função de descontrair o ambiente e 

trabalhar com musculaturas e articulações do corpo pouco utilizadas no cotidiano. Divida a turma em 

grupos de seis a oito alunos. Cada grupo deverá interpretar competidores no fim de uma corrida. Os 

competidores deverão se alinhar em um dos extremos do espaço e encenar a corrida até o outro 

extremo. Diferentemente das corridas habituais, entretanto, o vencedor desta não será quem chegar 

primeiro, mas quem chegar por último. Para isso, deverão seguir essas regras: 1) Dada a largada, é 

proibido ficar parado. Deve existir movimento por menor e mais lento que seja (quem ficar imóvel é 

eliminado). 2) O movimento deve ser sempre linear, em direção ao ponto de chegada. 3) Não pode 

haver contato com outro corredor. 

Selecione no máximo dois grupos por vez, estabelecendo rodadas. Os alunos que estão 

assistindo devem ajudar na fiscalização e, principalmente, observar como o corpo de cada um se 

comporta durante a corrida, quais as dificuldades, quais os apoios mais utilizados, etc. Estabeleça um 

tempo máximo para cada rodada, de modo que todos os alunos tenham oportunidade de participar 

da corrida. Caso haja estudantes demorando em demasia, incentive-os a concluir o percurso com 

alguma celeridade – é preciso que haja um equilíbrio entre a lentidão do movimento e a conclusão da 

corrida. Conforme as rodadas se encerram, haverá vencedores. Se houver tempo hábil, promova 

eliminatórias entre eles, culminando em uma corrida final. Após o aquecimento, converse brevemente 

com a turma sobre as sensações que tiveram, quais músculos e articulações foram mais utilizados e o 

que foi mais difícil fazer. 

 

Atividade 2 – Jogo de visualização (25 minutos) 

Organize a turma em grupos de três ou quatro integrantes. Peça para cada grupo escolher um 

esporte, se posicionar diante da turma e, por dois ou três minutos, encenar o ato de assistir a uma 

competição deste esporte. Pode ser um jogo de futebol, uma corrida de cavalos, uma luta de boxe. 

Peça apenas para que os participantes assistam, sem nenhum tipo de fala. Oriente-os a se esforçar ao 

máximo para imaginar situações que estejam acontecendo de fato, articulando reações e emoções e 

não apenas representar trejeitos estereotipados. 

Os alunos devem buscar envolver o corpo nos exercícios, isto é, com base na imaginação do 

que veem, podem deixar o corpo todo reagir com posturas, movimentos, gestos e atitudes físicas. 



 

 

Material Digital do Professor 

Arte – 9º ano 

3º bimestre – Sequência didática 1 

Durante o exercício, sublinhe os momentos em que o corpo deve estar ativo no ato de assistir, 

enfatizando também os momentos em que há reações estereotipadas. 

Depois que todos os grupos realizarem o exercício, converse com a turma sobre as diferenças 

que há entre uma imaginação e reação viva e a imitação premeditada. Assinale a força dos momentos 

em que o corpo esteve envolvido no ato de assistir a uma competição. Pergunte, ainda, se acham que 

o aquecimento da corrida em câmera lenta influenciou no jogo de visualização. 

 

Aula 2 – Ação, espaço e personagem 

Duração: cerca de 45 minutos. 

Local: sala de aula com carteiras afastadas, quadra, pátio ou uma sala para aula de teatro. 

Organização dos alunos: livremente, pelo espaço reservado para a atividade. 

Recursos e/ou material necessário: papel sulfite ou caderno, lápis preto ou caneta. 

Atividade 1 – Dois jogos de aquecimento: espera do ônibus e a máquina (15 minutos) 

Forme uma roda com os alunos e peça para cada um escolher uma idade (que não seja a 

própria). Então, um de cada vez vai até o centro da roda e desempenha uma ação de esperar um 

ônibus, imaginando-se com a idade escolhida. Os alunos não devem utilizar nenhum recurso verbal, 

mas apenas imaginar que têm a idade escolhida e, com isso, elaborar uma postura física e uma 

movimentação específica, começando com a respiração. Não devem mimetizar um corpo com a idade 

escolhida utilizando soluções fáceis e previsíveis. Ao fim de cada atuação, pergunte à turma se foi 

possível deduzir qual era a idade. 

Mantenha a roda e diga para um dos alunos se posicionar no centro. Ele deverá propor um 

movimento curto que se repita com constância e ritmo. Em seguida, outro participante entra na roda 

e propõe um movimento que interaja com o primeiro, criando uma sequência. Todos os alunos 

deverão entrar na roda e, cada um por seu turno, agregar um movimento à sequência, até que isso 

resulte em uma grande máquina, composta dos movimentos de todos. Então, o aluno que começou o 

exercício deverá sair e observar a máquina de fora, seguido pelo segundo, e assim sucessivamente até 

que todos tenham saído e a máquina se desfaça. 

 

Atividade 2 – O quê? Onde? Quem? (30 minutos) 

Organize a turma de modo que forme um espaço de improvisação em uma das metades da 

sala e, na outra metade, ficará o público. Um dos alunos deve imaginar uma ação simples, como pintar 

uma parede, varrer o chão, ler um livro. Além disso, deve estar claro o espaço onde essa ação ocorrerá 

e, por fim, quem a realiza (personagem). O aluno que imaginou deve entrar no espaço de cena e 

desempenhar a ação. Enquanto os demais assistem, devem tentar entender qual é a ação, onde ela 

acontece e quem a executa. Quando alguém achar que já a compreende, deve entrar na improvisação 



 

 

Material Digital do Professor 

Arte – 9º ano 

3º bimestre – Sequência didática 1 

e propor algo que componha a cena. Eles devem usar a fala só quando for estritamente necessário. A 

cena deve receber novos interventores até que a improvisação seja realizada por cinco alunos. Quando 

isso ocorrer, interrompa e comece outra improvisação com os alunos que ainda não participaram. 

Repita o processo até que todos participem. 

Após o exercício, os alunos devem se manter nos mesmos grupos das improvisações e, no 

tempo restante de aula, elaborar um roteiro para uma cena, inspirada no exercício. O grupo deve 

definir a cena baseado nestas perguntas: Onde se passará? Quem são os participantes? Quais ações 

estão envolvidas? O roteiro deve ser simples e objetivo, com poucas palavras, e pode ser escrito em 

uma folha de papel ou no caderno. 

 

Aula 3 – Cenas a partir do improviso 

Duração: cerca de 45 minutos. 

Local: sala de aula com carteiras afastadas, sala própria para aula de teatro, quadra ou pátio. 

Organização dos alunos: livremente, pelo espaço reservado para a atividade. 

Recursos e/ou material necessário: aparelho de fotografia e filmagem, como celular. 

Divididos em grupos, os alunos devem elaborar as bases de uma improvisação. Para isso, 

devem planejar apenas as coordenadas que organizam a cena –  onde se passa, quem são os envolvidos 

e quais as ações. Em seguida, organize a ordem das apresentações. Peça para que um aluno fotografe 

e outro filme cada cena improvisada. 

No fim das apresentações, converse com a turma sobre o processo, utilizando os registros. 

Pergunte como foi criar uma cena coletivamente com jogos de improvisação. Assinale a amplitude de 

possibilidades que a cena ganha quando os parâmetros de ação, personagem e espaço estão definidos 

objetivamente. Peça aos alunos que apontem momentos nos quais ficaram mais claras as coordenadas 

das cenas e que comparem com outros momentos em que se evidenciou alguma imprecisão. Deixe 

que os alunos falem sobre as dificuldades de criação e sobre as descobertas que fizeram nos exercícios 

e na elaboração do roteiro. 

 

Aferição do objetivo de aprendizagem 

A avaliação do processo de aprendizagem pode ser realizada por meio das atividades propostas 

nesta sequência didática e deve considerar o desenvolvimento individual de cada um dos alunos. 

Em um primeiro momento, espera-se que os alunos sejam capazes de se engajar nos jogos 

teatrais propostos e que consigam refletir sobre a ideia de representação e improvisação a partir 

dessas práticas. Em um segundo momento, é esperado que os alunos exercitem um trabalho de 

composição teatral de forma coletiva por meio dos jogos propostos, apreendendo o significado 

estético da ação, personagem e espaço para a criação teatral. 
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Questões para auxiliar na aferição 

Além das atividades propostas nesta sequência didática, algumas questões podem ser 

utilizadas para aferir a aprendizagem dos alunos em relação aos objetivos de aprendizagem aqui 

explorados. Por exemplo: 

1. Você percebe diferenças entre uma atuação preconcebida e a improvisação livre? 

2. Como você se sentiu durante a improvisação? Quais elementos contribuem para o 
desenvolvimento de uma cena improvisada? 

 

Gabarito das questões 

1. Resposta pessoal. Espera-se que os alunos percebam que a improvisação exige respostas rápidas 
e um esforço maior de criatividade. 

2. Resposta pessoal. Espera-se que eles consigam assinalar algumas vantagens e dificuldades do 
improviso em cena, como o esforço colaborativo, a agilidade das respostas e a importância de se 
ter bem definidos a ação, o espaço e a personagem no momento da atuação. 


