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Brincando de teatro 

Duração: 3 aulas 

Introdução 

Esta sequência propõe a exploração de jogos teatrais, essencialmente em sua função lúdica, 

proporcionando aos estudantes, por meio da vivência, o reconhecimento de elementos que compõem 

a linguagem do teatro. 

Objetivos de aprendizagem  

Esta sequência didática tem como objetivo propor aos estudantes a vivência de jogos teatrais 

para que compreendam, por meio da experiência lúdica, alguns elementos da linguagem teatral. 

Para isso, visa a explorar duas unidades temáticas. 

Na unidade temática teatro, serão explorados os seguintes objetos de conhecimentos e as res-

pectivas habilidades: 

Contextos e práticas – (EF15AR18) Reconhecer e apreciar formas distintas de manifestações do teatro 

presentes em diferentes contextos, aprendendo a ver e a ouvir histórias dramatizadas e cultivando a 

percepção, o imaginário, a capacidade de simbolizar e o repertório ficcional. 

Elementos da linguagem – (EF15AR19) Descobrir teatralidades na vida cotidiana, identificando ele-

mentos teatrais (variadas entonações de voz, diferentes fisicalidades, diversidade de personagens e 

narrativas etc.). 

Processos de criação – (EF15AR20) Experimentar o trabalho colaborativo, coletivo e autoral em im-

provisações teatrais e processos narrativos criativos em teatro, explorando desde a teatralidade dos 

gestos e das ações do cotidiano até elementos de diferentes matrizes estéticas e culturais; (EF15AR21) 

Exercitar a imitação e o faz de conta, ressignificando objetos e fatos e experimentando-se no lugar do 

outro, ao compor e encenar acontecimentos cênicos, por meio de músicas, imagens, textos ou outros 

pontos de partida, de forma intencional e reflexiva e (EF15AR22) Experimentar as possibilidades cria-

tivas do corpo e da voz, discutindo questões de gênero e corpo. 

Na unidade temática artes integradas, serão explorados os seguintes objetos de conhecimento 

e respectivas habilidades:  

Processos de criação – (EF15AR23) Reconhecer e experimentar, em projetos temáticos, as relações 

processuais entre diversas linguagens artísticas.  
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Patrimônio cultural – (EF15AR25) Conhecer e valorizar o patrimônio cultural, material e imaterial, de 

culturas diversas, em especial a brasileira, incluindo-se suas matrizes indígenas, africanas e europeias, 

de diferentes épocas, favorecendo a construção de vocabulário e repertório relativos às diferentes 

linguagens artísticas. 

Recursos e materiais necessários 

Tira de tecido para servir de venda, lápis preto, caderno, aparelho para gravar e reproduzir áudio e 

vídeo (celular, tablet), computadores com acesso à internet. 

 

Referências 

Teatro na escola. Disponível em: <www.teatronaescola.com/index.php/planeje-sua-aula/jogos-e-

exercicios-teatrais>. Acesso em: 20 nov. 2017. 

GALVÃO, Marcela. Aulas de teatro infantil. Disponível em: <http://aulasteatroinfantil.com/tag/jogos-

teatrais>. Acesso em: 20 nov. 2017. 

Desenvolvimento 

Aula 1 – O que são jogos teatrais? 

Duração: uma aula de 40 minutos 

Organização dos alunos: verificar de acordo com cada brincadeira. 

Introdução: Organizando a sala de aula. (5 minutos) 

O professor começa a aula anunciando que serão feitas três brincadeiras e pede a ajuda dos 

estudantes para organizar o espaço da sala. As carteiras devem ficar encostadas nas paredes para dei-

xar o espaço livre. Essa organização será necessária para as brincadeiras que irão realizar.  

Atividade: Brincadeiras (30 minutos) 

Primeira brincadeira -- Um estudante terá os olhos vendados e tentará pegar os demais, que devem 

fugir dele. Para isso, devem usar todos os espaços e evitar fazer qualquer barulho para que o estudante 

vendado não identifique onde eles estão. Esta brincadeira ajudará os estudantes a perceber e ocupar 

melhor o espaço. Ao se deslocarem observando o espaço que o colega está ocupando, precisarão en-

contrar outras maneiras de se comunicar que não sejam por meio da voz. Peça aos alunos que não 

corram enquanto fogem, assim como quem está com os olhos vendados também não deve correr. 
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Segunda brincadeira -- O professor coloca uma música e avisa aos estudantes que, ao pausá-la, indicará 

uma ação que eles deverão representar: um cachorro comendo, uma criança brincando, uma idosa 

atravessando a rua, um médico operando um paciente, um professor dando aula, um bombeiro sal-

vando uma pessoa. Para executar as ações, eles devem usar apenas movimentos corporais. O objetivo 

desta brincadeira é que os estudantes pensem em possibilidades de uso da expressão corporal e facial 

na imitação de uma ação, exercitando-as durante a atividade. 

Terceira brincadeira -- Os estudantes sentam-se em roda, cada um com um objeto em mãos. Podem 

ser materiais presentes na sala de aula. Um dos estudantes levanta-se e dirige-se ao centro da roda 

com o objeto de outro colega. Pode ser de um colega que esteja sentado ao seu lado ou pode-se propor 

que troquem de objetos antes de começar o jogo.  

O estudante inicia o jogo dizendo: “Este é um [identifica o objeto] e quero doá-lo porque [iden-

tifica o motivo]”. Ao dizer essa frase, deve inventar motivos que façam alguém se interessar por aquele 

objeto, representando com todo o corpo o que ele é capaz de fazer ou para que ele serve. 

O estudante que se interessar pelo objeto deve ir ao centro da roda e dizer: “Eu aceito sua 

doação, mas antes preciso doar este... porque...”. 

Assim segue o jogo sucessivamente. Esta brincadeira propõe o uso do improviso, da expressão 

corporal e facial, da voz e da gestualidade, habilidades fundamentais na prática teatral. 

Encerramento: Roda de conversa (5 minutos) 

Terminadas as brincadeiras, o professor senta-se em roda, no chão, com os estudantes e le-

vanta as seguintes questões: Quem se divertiu com essas brincadeiras? Alguém teve dificuldade para 

realizá-las? Essas brincadeiras são parecidas com alguma que vocês conhecem? Quais? Quais as dife-

renças entre elas? 

Em seguida, pede que pensem um pouco mais sobre as brincadeiras que fizeram: “Imitamos 

alguém?”, “Inventamos algum gesto ou movimento?” e “As ações que imitamos, vocês não conheciam 

alguma?”. 

O professor explica, então, que essas imitações, improvisações, gestos, vozes, movimentos do 

corpo e deslocamentos pelo espaço são elementos utilizados nos chamados jogos teatrais. Os jogos 

teatrais são jogos lúdicos usados para que os atores criem e experimentem diferentes personagens e 

situações que podem acontecer em uma cena de teatro. Geralmente são utilizados por atores inician-

tes para aprendizagem ou nos primeiros ensaios de peças teatrais. 

Para finalizar, o professor pergunta aos estudantes se já conheciam esse conceito e se as brin-

cadeiras os ajudaram a compreender o seu significado. 
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Aula 2 – Pesquisando jogos teatrais 

Duração: uma aula de 40 minutos 

Introdução: Retomada do tema (10 minutos) 

O professor propõe aos alunos que se organizem em círculo e permaneçam em suas respecti-

vas carteiras e pergunta quem se lembra do que aprendeu na aula anterior. Espera alguns se manifes-

tarem e retoma a noção de jogos teatrais, anotando na lousa. Em seguida, convida a turma a conhecer 

um pouco mais o assunto por meio de uma pesquisa.  

Atividade: Pesquisa (30 minutos) 

Os estudantes deverão ser organizados em três grupos e informados de que vão fazer a pes-

quisa para depois escolher alguns jogos e realizá-los. Pode ser utilizada a sala de informática da escola 

ou o professor pode usar um notebook ou tablet na própria sala de aula. É importante salientar que os 

textos e materiais disponíveis na internet sobre jogos teatrais geralmente não se destinam a crianças, 

apresentando uma linguagem mais técnica. Sendo assim, uma boa opção seria pesquisar nos sites in-

dicados na seção de recursos desta sequência e solicitar aos grupos que escolham alguns dos jogos 

presentes neles. O professor faz uma lista na lousa dos jogos sugeridos pelos grupos e, em seguida, 

orienta uma votação para eleger os preferidos. Ele pode combinar com a turma que os três ou quatro 

primeiros classificados serão os que vão ser realizados na próxima aula. 

Aula 3 – Vivenciando jogos teatrais 

Duração: uma aula de 40 minutos 

Organização dos alunos: nas carteiras, em círculo 

Introdução: Retomada do tema (5 minutos) 

Com os estudantes sentados em semicírculo, em suas carteiras, o professor inicia uma con-

versa sobre a pesquisa realizada na aula anterior. Pergunta se recordam quais foram os jogos teatrais 

eleitos e os anota na lousa. Em seguida, explica que, seja qual for o jogo, é interessante que, ao jogar, 

a expressão corporal, a imaginação e a colaboração com o outro prevaleçam.  

Atividade: Jogos teatrais (25 minutos) 

O professor inicia, então, a vivência dos jogos. Antes de começar cada jogo, o professor deve 

repassar as regras com os estudantes.  
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Encerramento: Roda de conversa (10 minutos) 

No final, sentam-se todos em roda para uma conversa sobre a experiência da aula: “Vocês 

perceberam que nesses jogos o mais importante não é ganhar ou perder? Por quê?”, “Qual a diferença 

entre jogos competitivos e jogos colaborativos?”, “Foi divertido brincar de jogos em que tiveram de 

colaborar com o colega? Por quê?”, “Sobre movimentos do nosso corpo, o que pudemos aprender nas 

atividades que realizamos nas duas últimas aulas? E sobre o uso da voz?” e “Essa experiência teatral 

foi divertida?”. 

O professor encerra a aula explicando que os jogos teatrais, além de uma brincadeira, são 

fonte de conhecimento para atores que estão iniciando, porque eles utilizam esses jogos improvisados 

para aprender e também para se inspira, já que, algumas vezes, de um jogo teatral pode nascer um 

espetáculo de teatro.  

Aferição de aprendizagem 

A aferição da aprendizagem pode ser um registro feito pelo professor durante todo o percurso 

das aulas, observando os seguintes itens em relação a cada estudante: 

• atenção e envolvimento nas brincadeiras propostas; 

• participação na pesquisa de jogos teatrais; 

• participação nas atividades individuais e coletivas; 

• colaboração durante a proposição dos jogos teatrais. 

 

Questões para auxiliar na aferição 

Como os alunos encontram-se em processo de alfabetização, é importante que o professor leia os enunciados. 

1. Você costuma brincar de ser um personagem? Conte um pouco dessa experiência. 

2. Registre, utilizando palavras e desenhos, o jogo teatral de que você mais gostou. 

 

Gabarito das questões 

1. Respostas pessoais. Espera-se que os estudantes citem encenações simples, como mãe e filho, 
professor e aluno, super-herói e vilão. 

2. Resposta pessoal. 

 


