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“Trabalhando com a proposta de jogos teatrais e 

musicais,tornaremos os alunos mais investigativos,  

pesquisadores e atuantes na sociedade.” 
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APRESENTAÇÃO 

 

Esta Proposta Pedagógica é resultado da pesquisa de jogos lúdicos, 

teatrais e musicais para implementação do projeto “Brincando e Aprendendo: 

Jogos Lúdicos no Ensino da Arte”. Essa pesquisa é relevante, pois oferece 

subsídios de informações, reflexões e sugestões para dar suporte aos 

professores de arte da rede pública em suas aulas de jogos teatrais e musicais, 

trazendo práticas e ideias para uma experimentação que pretende instigar o 

professor para a inserção dos jogos no ensino.  

As atividades aqui propostas apontam referências conceituais e 

metodológicas para auxiliar a ação docente no trabalho com jogos teatrais e 

musicais de uma forma complacente e agradável. 

Pretende-se, por meio deste, levar o aluno a aprender de forma interativa e 

dialógica nas aulas de Arte através do planejamento do professor de acordo com 

sua realidade, levando em consideração os alunos envolvidos. A implementação 

de metodologias sem avaliar o contexto em que se pretende atuar pode resultar 

em aulas monótonas, alunos “indisciplinados” e, consequentemente, em uma 

realidade que desafia o professor pesquisador a repensar suas práticas. Assim 

sendo, esta pesquisa é relevante por trazer possibilidades para que o lúdico 

possa ser um aliado para despertar o interesse dos alunos. 

O trabalho tem como objetivo principal investigar influências da utilização 

de jogos lúdicos em sala de aula para interesse do aluno. Com isso, foram 

elaboradas propostas pedagógicas com inserção de jogos lúdicos, para analisar o 

interesse do aluno ao longo do processo de ensino e aprendizagem e para 

verificar a relevância deste recurso metodológico. 
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O material foi estruturado de forma a permitir uma inserção aos conceitos 

principais trabalhados para, em seguida, ser apresentada a proposta 

metodológica. Assim, a primeira seção “Algumas considerações teóricas” 

apresenta a ideia voltada para “o jogo e o lúdico na educação”, mostrando a 

importância que pode ter sua inserção na sala de aula, além de mostrar a 

referência para “o jogo teatral” e “o jogo musical” utilizada neste trabalho. Após 

esta contextualização, que permite ao leitor maior aproximação com o tema, são 

apresentadas seleções de jogos no campo “Proposta Metodológica”, abordando 

de forma esclarecedora os conteúdos e possibilidades para conduzi-los nas aulas.   

É importante lembrar que no encaminhamento metodológico são citados 

alguns jogos e práticas de pensadores e estudiosos, bem como por meio das 

minhas vivências alguns foram redimensionados e adaptados de acordo com as 

necessidades. Percebe-se a necessidade da adaptação das instruções colocadas 

nas obras e publicações de seus autores ao passo que em determinados 

momentos elas, não mais atendam as condições específicas de cada turma. E, 

diante disso, cabe a reformulação da versão “original” do jogo. Entendo ainda, 

que esta posição é uma forma de possibilitar com que, a reformulação seja parte 

integrante do processo investigativo das produções, ao passo que o professor é 

um indivíduo que está na linha tênue entre a teoria e a pratica constantemente. 
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ALGUMAS CONSIDERAÇÕES TEÓRICAS 

 

 A proposta desta pesquisa está na condição de aliar os jogos teatrais e 

musicais, possibilitando diálogos entre as linguagens e seus respectivos 

conteúdos. Ao propiciar o contato não fragmentado das linguagens artísticas 

reitera-se a necessidade da articulação cujos conceitos, teorias e práticas passam 

a enriquecer a finalidade do conteúdo. As linguagens artísticas de fato, não são 

herméticas, isto é, fechadas em si, pelo contrário estas dialogam umas com as 

outras e promovem a prática pedagógica na dimensão totalizante (PARANÁ, 

2008).  

De acordo com a Diretrizes Curriculares da Educação Básica de Arte 

(DCE) ao contemplar uma metodologia adotando o jogo como estratégia deve-se 

articular os conteúdos básicos da disciplina com os conteúdos estruturantes para 

poder suscitar possíveis expectativas de aprendizagem. A unidade na abordagem 

possibilita com que as linguagens artísticas dialoguem, percorrendo um caminho 

uno e aproximando-se da totalidade do ensino de Arte. 

 Ao proporcionar aulas investigativas, por meio do jogo, o trabalho tem 

como objetivo central construir vivências por meio da aliança do Teatro e da 

Música, fazendo com que os alunos experimentem propostas práticas e 

dinâmicas nas aulas de Arte. Assim como na estrutura do projeto, as atividades 

deste Caderno Pedagógico pretendem elucidar propostas práticas com situações 

que envolvam o jogo musical e teatral nas aulas da disciplina. Pretende-se que, 

através destas propostas os alunos transitem entre as duas linguagens de forma 

a adentrar em experiências que despertem e promovam o fruir, o contextualizar e 

o criar nas aulas de Arte. Espera-se que os alunos, ainda ampliem seus 

repertórios culturais por meio das possibilidades investigativas que lhes serão 

oportunizadas nas aulas. 
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                    O    O 

                              E 

                   JOGO  LÚDICO  

                   NA SALA DE AULA 

O jogo é uma prática existente desde a nossa infância. É possível perceber 

nas cantigas de rodas e suas regras de participação que a criança adentra em um 

espaço imaginário de forma a aprender aquilo que lhe é proposto de forma 

curiosa e divertida. Segundo o dicionário virtual Priberam a palavra provêm do 

latim jocus e tem como um principais significados; brincadeira ou divertimento. 

Segundo Gomes (s/ano) utilizar-se do jogo em sala de aula como forma de 

divertimento  deve possibilitar de forma clara e específica a inserção de propostas 

bem planejadas e reflexivas no âmbito pedagógico.   

O levar a aprender algo por meio do jogo permite com que a descontração 

esteja incluída junto ao conteúdo a ser estudado. Porém inúmeros educadores e 

estudiosos trazem de forma diversa sua possibilidade de inserção no âmbito 

escolar e suas contribuições.De acordo com Dohme (apud Gomes, s/ano) as 

contribuições da prática do lúdico: 

[...] as atividades lúdicas podem ser divididas em quatro grandes áreas: 
jogos; histórias e dramatizações; músicas, danças e canções; e artes 
plásticas. Cada uma dessas atividades pode contribuir em diversas 
esferas do desenvolvimento infantil, desde o desenvolvimento sensório-
motor, e da linguagem, até o desenvolvimento sócio-afetivo, pelas 
relações interpessoais criança-criança e criança-professor, bem como o 
desenvolvimento moral, pelo aprendizado do código de regras. Esta 
classificação propõe também aproximação entre arte e lúdico, e faz-se 
importante ressaltar que a mesma é apresentada com finalidade de 
propor aproximações, não impor limites ou igualar perspectivas (DOHME 
apud GOMES, s/ano, p. 8) 

 Para Gomes (s/ano) a brincadeira funciona como uma extrapolação da 

realidade, onde primeiramente vivencia-se o descompromisso com a realidade, 
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indo além da vivência cotidiana, e experimentando a mesma vivência, interioriza-a 

e assim constrói o seu pensamento. 

Para Spolin a chave de entrada para a linguagem teatral é o jogo, o qual 

requer regras e que “[...] é jogado no tempo-espaço fictício e metafórico do palco” 

(SPOLIN, pag. 134, 2001). O jogo permite com que a criança encante-se como 

que num faz-de-conta e que se deixa conduzir na promoção de inúmeros 

significados. 

É possível que, segundo Martins, Picosque e Guerra (1998), o jogo, 

especificamente aplicado no teatro, permita que crianças maiores realizem o jogo 

teatral, de tal forma que proponham modos e formas de jogar, organizando de 

forma individual a coletiva com a intenção de criar e representar-se teatralmente. 

O jogo permite com que se adentre em um tempo e espaço fictício, o qual 

nos obriga a ação. No jogo é possível traçar linhas fictícias, sejam elas sonoras 

ou teatrais, e que se transformam em poéticas condutoras do crescimento 

estético; ressignificando o mundo e poetizando através do imaginário. Para Spolin 

(2001) os jogos possibilitam aprender através da experiência, onde o indivíduo é 

produtor do conhecimento. 

A utilização de jogos na sala de aula podem proporcionar um trabalho 

interdisciplinar, proporcionado o diálogo entre as disciplinas através de conceitos 

que transitam pelas distintas matrizes curriculares. De acordo com as DCE “a 

interdisciplinaridade é uma questão epistemológica e está na abordagem teórica e 

conceitual dada ao conteúdo em estudo (PARANÁ, 2008, p. 27). O ensino dos 

conteúdos  por meio dos jogos em meio a interdisciplinaridade de discplinas 

podem resultar em trabalhos significativos e ampliação na abordagem dos 

conteúdos de modo que leve em conta as dimensões científica, filosófica e 

artística do conhecimento. 

Assim o educador deve oportunizar práticas educativas que levem o aluno 

a se perceber/sentir como elemento integrante na construção do conhecimento, 

sendo desta forma a ludicidade um meio possível para sua realização. Portanto, 
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assimilar a relação entre o conhecimento estético e o artístico de forma dialógica 

e interativa entre o Teatro e a Música através do jogo será uma proposta 

desafiadora juntamente a uma turma de alunos do Ensino Médio. 

 

 

 

O 

JOGO 

TEATRAL E MUSICAL 

 

Existem diferentes referências metodológicas para o trabalho com os jogos 

no ensino de arte, sendo que, no presente trabalho, iremos privilegiar os autores 

Viola Spolin – l igada à concepção de jogo teatral – e Murray Schafer – autor 

amplamente relacionado à área de educação musical. 

Viola Spolin, diretora de teatro e pedagoga, sistematizou jogos de 

improvisação com regras próprias e precisas e que apresentam problemas de 

atuação cênica a serem “resolvidos” pelos jogadores. Ela assinala que “(...) todas 

as pessoas são capazes de atuar no palco.Todas as pessoas são capazes de 

improvisar [...]. Aprendemos através da experiência, e ninguém ensina nada a 

ninguém” (SPOLIN, 2008, p.3). Viola Spolin tornou-se referência no que diz 

respeito ao ensino de teatro por meio da ludicidade. Desde a sua primeira edição 

de Improvisações para o Teatro , publicado no Brasil no ano de 1970, as práticas 

metodológicas para o ensino de teatro influenciaram grandemente, não somente 

teatrólogos, mas também professores. As teorias de Viola Spolin forma 

publicadas nas seguintes obras:  Jogos teatrais na sala de aula: um manual para 

o professor (2010), Jogos Teatrais: o fichário de Viola Spolin (2008), O jogo 
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Teatral no Livro do Diretor (1999), Jogos tearais na sala de aula: O livro do 

Professor (2007) e Improvisação para o teatro (2001). Em todas as obras 

publicadas pela autora abordam-se a metodologia do jogo como princípio 

norteador para o ensino de Teatro.  

(...) jogar um jogo; predispor-se a solucionar um problema sem qualquer 
preconceito quanto a maneira de solucioná-lo; permitir que tudo no 
ambiente (animado ou inanimado) trabalhe para você na solução do 
problema; não é cena, é o caminho para a cena; uma 
funçãopredominante do intuitivo; entrar no jogo traz para as pessoas de 
qualquer tipo a oportunidade de aprender teatro (SPOLIN, 2005, p. 341). 

Ao apontar que a construção do jogo não é a criação da cena, 

propriamente dita, é nítida a preocupação de Viola Spolin, na sistematização dos 

seus jogos, busca pela solução de um problema. Portanto o jogo seria um meio 

para descobrir e corrigir aquilo que, ainda falta na prática corporal para o aluno, 

como por exemplo, a ação no palco, caracterização, projeção de voz, etc. 

Os jogos teatrais de Viola Spolin utilizam-se de três elementos essenciais:  

O Quem? (Personagem), Onde? (Espaço, cenário ou lugar) e o O quê? (ação). 

Todos os jogos envolvem os elementos dramáticos citados anteriormente, não 

necessariamente todos, em cada jogo teatral criado por Viola Spolin. 

No ensino de Música, onde se envolve a ludicidade em suas metodologias, 

podemos elencar diversos estudiosos que vão além do ensino tradicional de 

música. Portanto são inúmeras as referências para o ensino de música que 

possibilitam a escuta ativa por meio de jogos. O foco deste material didático está 

em promover o ensino pautado na produção do estudioso Murray Schafer (1933- 

). Segundo Cunha e Gomes (2012) Schafer foi o primeiro a criar sistemas com 

abordagens da mudança na paisagem sonora mundial e as consequências disto 

para o comportamento humano. 

Dentre as inúmeras metodologias que visam despertar a escuta ativa por 

meio do fazer musical, envolvendo em seus momentos a ludicidade, pode-se 

elencar:  Émile Jaques-Dalcroze (1865-1950), Carl Orff (1895-1982), Zoltán 

Kodály (1882-1967), John Paynter (1931-2010), Hans Joachim Koellreutter (1915-
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2005), Sá Pereira (1888-1966), Lucas Ciavatta, Cecília Cavalieri França, Teca 

Alencar de Brito e Viviane Beineke, entre outros.  Todos os educadores citados 

anteriormente colaboraram, com metodologias originais e criativas, para o ensino 

de música. Segundo Cunha e Gomes (2012) os estudiosos da música citados 

anteriormente buscam promover, de forma diferenciada, e abordam os seguintes 

conceitos em suas metodologias: o potencial e musical, práticas em grupos, o 

lúdico como aliado da educação musical, importância do uso do corpo, contato 

direto com o fazer musical, educação musical visando a formação integral, 

ampliação do repertório musical, valorização do conhecimento do aluno, 

importância da criação, compreensão do fenômeno musical e relação entre 

música e meio. Os conceitos citados anteriormente aparecem como recurso 

metodológico para a educação musical, em obras dos diversos educadores 

musicais e que sinalizaram para um ensino de música busca maior envolvimento 

aluno nas práticas musicais. 

Ao selecionar a pedagogia de Schafer na Música, pode-se perceber que o 

mesmo utilizou-se de estratégias em suas obras que muitas vezes envolvem a 

ludicidade na forma de ensinar. O interesse também partiu devido a necessidade 

em ensinar conteúdos que despertem o caráter investigativo por meio da escuta 

consciente do universo sonoro circundante. Schafer é autor de livros como 

Afinação do mundo (2001), O ouvido pensante (1991) e Educação Sonora (2009). 

O que se pode perceber, na atuação do educador musical, é que o mesmo é 

contrário a pedagogias musicais fechadas, as quais não permitem aberturas e 

transformações.  

Schafer investiga junto aos seus alunos como o universo sonoro modificou-

se e tende a modificar-se de acordo com os tempos. Nos faz refletir sobre sobre 

um método criativo que promova a união entre as linguagens artísticas. Em 

alguns fragmentos de seus textos é possível verificar como o mesmo estudioso se 

utiliza, não apenas dos elementos da música para ensinar e fazer música, mas 

amplia através das outras linguagens artísticas a sua pedagogia. O “lúdico” na 

metodologia de Schafer aparece constantemente, seja ao possiblitar sistemas de 
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registro do som, onde a criança pode realizar escutas a de propostas ou na 

investigação do som cotidiano e sua inserção na composição musical. 

Portanto, a inserção do lúdico, tanto no ensino de Música quanto no de 

Teatro, por meio do lúdico deve resultar em propostas que despertem o interesse 

pelas aulas de Arte e promovam a assimlação do conteúdo que se pretenda 

alcançar. Segundo as Diretrizes Curriculares (PARANÁ, 2008) é necessário 

adotar uma postura metodológica que proporcione a compreensão mais próxima 

da totalidade da Arte, de forma a promover o conhecimento, a ideologia e o 

trabalho criador. Ainda é preciso, enquanto professor, adotar uma postura de 

agente mediador das práticas, entendendo que o mesmo possibilita a relação e 

explora as distintas potencialidades do aluno para atingir os objetos estabelecidos 

em cada etapa. 

 

 

 

 

 

Quando falamos em jogos teatrais estamos falando de exercícios que vão 

aos poucos desenvolver habilidades de raciocínio, inventividade, criatividade.  

Para participar  não precisa ter um dom, é só participar,  desde que se respeitem 

as regras, estão livres para atingir os objetivos. Os jogos proporcionam ambiente 

onde o jogador é livre para tomar decisões, isso é importante, pois, o torna 

responsável. Muitas vezes, ele decide não só pensando nele, mas também, no 

outro. O que pretendemos vivenciar é que alunos aprendem mais por experiência 

do que por fórmulas establecidas. Para Spolin (2010, p. 22) “Os jogos teatrais são 

para o tetaro o que o cálculo é para a matemática”. Portanto, por meio das 

múltiplas dimensões estabelecidas a partir desta metolodogia compreende-se que 

Fundamentos 
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os jogos despertam motivação, interesse e qualidade no ensino de teatro. Daí, 

então a sua importância. 

É muito importante podermos explorar novas atividades para despertar o 

interesse do aluno, assim sendo as propostas de jogos musicais  e tatrais vão 

proporcionar aulas atrativas e divertidas, onde se aprende enquanto brinca. Nos 

jogos musicais isso é possível, por exemplo, com inserção da percussão corporal, 

com a expçoração de diferentes materiais sonoros, usando várias possibilidades 

de criação. A partir da realização das atividades espera-se que o aluno tenha 

vivenciado cada momento proposto, conseguindo ampliar seus conhecimentos, 

aumentando as possibilidades de exploração muisical e ainda, potencializando 

outras facilidade que já paresenta. É preciso estimular o aluno a fim de explorar 

situações imaginárias, uma das caracteristícas do jogos e obter distintos 

resultados : 

O jogo favorece o aprendizado pelo erro (que muitas vezes não é 
percebido com a carga negativa que costuma ter na educação) e 
estimula a exploração e a solução de problemas, além de proporcionar a 
integração no grupo social e a aquisição de regras (GOMES, s/ano, 
p.12). 

 Portanto, cabe aqui frisar a importância o direcionamento dado a cada 

prática educativa, adotando-se posturas mediadoras e conviventes com a 

realidade do aluno. Ao passo, que o (a) professor oportunize distintas relações 

entre professor (a) e aluno (a) e aluno (a) e aluno (a). 

 

 

 

 

Segundo as Diretrizes Curriculares da Educação Básica do Paraná para o 

ensino de Artes: 

Importante! 
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Existem diversos encaminhamentos metodológicos possíveis para o 
ensino de teatro, no entanto se faz necessário proporcionar momentos 
parateorizar, sentir, perceber e para o trabalho artístico, não o reduzindo 
a um mero fazer. (PARANÁ, 2008, p. 77). 

 Assim sendo, o trabalho com os jogos teatrais está para o ensino de teatro, 

enquanto ferramenta metodológica, portanto cabe ao professor (a) estabelecer o 

conteúdo que se pretende trabalhar e assim contextualizá-lo. No sentir e perceber 

podem ser incorporados (dependendo do foco) os jogos teatrais e musicais. O 

processo de composição (trabalho artístico) pode ser resultado, também, junto 

aos jogos. Lembrando, que estas são apenas dicas para a inserção dos jogos na 

sala de aula e assim existem outras possibilidades para a inserção dos mesmos. 

 Assim é interessante entender que, desenvolver jogos com música e teatro, 

devem levar o (a) professor (a) a observar que adaptações, muitas vezes, são 

necessárias, dependendo do público que se pretenda atingir. Muitas vezes, 

determinados jogos e suas regras, podem não depertar o interesse no público-

alvo e por necessitam que sua estrutura seja modificada, a fim de se atingir os 

objetivos propostos pelo planejamento. Esta concepção de modificar a estrutura 

dialoga com a ideia do professor enquanto agente propositor e por isso, e cabe a 

este propor, observar e modificar de acordo com o desenvolvimento da prática. É 

interessante entender que os jogos não são fórmulas prontas e acabadas, mas 

que necessitam de adaptações, dependendo de suas aplicações e resultados. 

 

 

   

  

As práticas contemporâneas, construídas por meio de jogos estão em 

evidência em processos criativos de  vários grupos de teatro e música. Alguns 

grupos inclusive, tem como base a prática dos jogos, como é o caso do grupo de 

Na prática 
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teatro, intitulado “Cia Barbixas de Humor”. O grupo, muitas vezes revela em suas 

cenas a presença de jogos, muito semalhantes aos jogos teatrais de Viola Spolin, 

tendo como foco a relação direta entre atores e público. Antes de todos os 

espetáculos o grupo interage com o público, explicando as regras e como estes 

podem se tornar integrantes das cenas. No site1 é possível encontrar fragmentos 

de seus espetáculos, porém momentos em que se percebe o uso de jogos 

teatrais em quase todo o espetáculo é intitulado “Improvável2”. O grupo ainda 

possui um website que têm o miaor número de acessos no Brasil, sendo mais de 

quatro milhões de visualizações mensais. 

 O criar implica utilizar-se de diversos métodos. Portanto, percebe-se que 

tanto enquanto professores ou músicos é preciso adotar diferentes metodologias. 

Os jogos funcionam como uma alavanca na construção do conhecimento. Logo, 

para aproximar da realidade da escola e dos alunos, foram pensados jogos que 

tenham ligação com produções artísticas que tenham grande potencial de 

despertar o interesse dos alunos, e que utilizem propostas viáveis para aplicação 

na escola.  

Na realização das atividades serão explorados diversos materiais 

alternativos, sendo que o aluno vai usar sua criatividade na proposição de 

experimentações sonoras. Para o incentivo dos alunos serão analisados alguns 

vídeos, DVDs e escutas de CDs, tendo como referência os seguintes grupos: 

Uakti, Barbatuques e Stomp.  

O grupo Uakti traz várias maneiras na construção de instrumentos. É 

possível identificar no site do grupo possibilidades para organizar um 

planejamento em sala de aula, pautado da metodologia do grupo: a construção de 

instrumentos musicais através de distintos materiais e se utilizar destes para os 

                                                           

1  “Os Barbixas”: http://www.barbixas.com.br/videos.htm 
2 O espetáculo “Improvável” conta com a participação direta do público e atores, onde o próprio 
grupo denomina esta relação de jogo, e assim não sabendo quem é ator ou público, mas 
jogadores. O elenco é formado por Anderson Bizzocchi, Daniel Nascimento e Elído Sana. Mais 
informações sobre o espetáculo, poderá ser encontrado no site: http://www.improvavel.com.br/ 
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jogos. Ao adentrar no site oficial do grupo Uakti3 , o visitante tem a sensação de 

manipular vitualmente os instrumentos musicais e explorar suas sonoridades. O 

site do grupo permite interagir a partir dos instrumentos construídos. Ainda é 

possível encontrar no site, detalhadamente, os materiais que foram utilizados nas 

construção dos instrumentos musicais. Vale a pena conferir!   

Os Barbatuques4 , outro grupo musical brasileiro, promove a exploração 

corporal de sons através da combinação de timbres e de ritmos permeada à 

sobreposição de vozes. Este grupo é interessante, pois além de realizar 

apresentações desenvolve projetos e oficinas com inúmeros jogos envolvendo 

música e teatro. O foco do grupo está na produção musical, porém o mesmo se 

utiliza de diversas metologias para chegar em suas apresentações finais. 

Atualmente, existem várias publicações científicas sobre a produção musical e a 

metogologia de ensino do grupo. 

Já o Stomp5 , um grupo britânico, se apropria de sonoridades do cotidiano 

para criar espetáculos musicais usando diversos materiais, tais como: tampas, 

bolas, vassouras, chapas metálicas, latões, canos, objetos de cozinha etc. O 

grupo Stomp faz uma pesquisa apurada de materias e suas respectivas 

sonoridades a fim de inseri-las em seus espetáculos. 

As criações dos grupos citados anteriormente baseiam-se em repertórios 

que partem do próprio cotidiano, tornando-se objetos investigativos. Segundo 

Schroeder:  

Os artistas são capazes de criar não apenas porque são “inspirados” ou 
porque dispõem de técnicas e linguagens, mas sobretudo porque 
dispõem de gêneros e acervos de referências artísticas com as quais 

                                                           

3 Site oficial do grupo musical Uakti: http://www.uakti.com.br/ . Acesso no dia 11 de março de 
2015.  

4 Site oficial do grupo Barbatuques: http://www.uakti.com.br/ . Acesso no dia 11 de março de 2015. 

5 Site oficial do grupo Stomp: http://www.uakti.com.br/ . Acesso no dia 11 de março de 2015. 

http://www.uakti.com.br/
http://www.uakti.com.br/
http://www.uakti.com.br/
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vão dialogar em suas criações.Cada obra de arte é polifônica, faz ecoar 
muitos outros enunciados artísticos.(SCHROEDER, 2011, p. 30  ) 

 Ao vivenciar sonoridades no cotidiano, entende-se que estas podem 

adentrar a música de forma organizada. O compositor/músico dispõe de inúmeros 

artíficios para compor, dentre tantas referências polifônicas em seu cotidiano, 

destaca-se a necessidade da percepção apurada dos seus ouvidos. 

 

PROPOSTA METODOLÓGICA 

 

 Este espaço irá disponibilizar alguns jogos para serem trabalhados em sala 

de aula. Alguns são jogos foram retirados na íntegra de seus idealizadores e 

outros sofreram algumas adaptações de acordo com as necessidades da autora. 

 O público-alvo desta proposta metodológica são alunos da 1ª série do 

Ensino Médio, do Colégio Barão de Capanema. A proposta conta com a previsão 

de 20 aulas, sendo que a mesma estrutura metodológica será aplicada com 

turmas de 1ª série concomitamente. 

 O planejamento foi estruturado de acordo com a realidade dos alunos 

presentes no colégio, no entanto podem sofrer adaptações de acordo com a 

necessidade e o desenvolvimento das atividades. Espero que gostem! 
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Nesta proposta, serão priorizadas atividades que estimulem a construção 

do Quem? (personagem), Como? (ação) e Onde? (lugar). Os jogos apresentam a 

seguinte estrutura: objetivos, descrição e questões conceituais. Subentende-se 

que esta estrutura irá auxiliar o planejamento do professor, pois delimita o objetivo 

do jogo em sala de aula, como proceder com o jogo e qual o conceito assimilado. 

 

Jogo 1 

Objetivos 
 Sentir o espaço com o corpo todo. 

 

Orientações 
(Os jogadores caminham e investigam fisicamente o espaço como se fosse 

uma substância desconhecida. Dê um espaço de tempo entre cada frase de 

instrução para que os jogadores possam passar pela experiência). Caminhe pela 

sala e sinta o espaço à sua volta!Investigue-o como uma susbstância 

desconhecida e não lhe dê um nome! Sinta o espaço com as suas costas! Com o 

Proposta 1 
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pescoço! Sinta o espaço com o corpo e deixe que suas mãos formem um todo 

com o seu corpo! Sinta o espaço dentro da boca! Na parte exterior de seu corpo! 

Sinta a forma de seu corpo quando se move pelo espaço! Agora deixe que o 

espaço sinta você! O seu rosto! Os seus braços O seu corpo todo! Mantenha os 

olhos abertos! Espere! Não force! Você atravessa o espaço e deixa que o espaço 

o atravesse!  

Questões conceituais 
Alguém teve a sensação de sentir o espaço ou de deixar que o espaço o 

sentisse? O espaço é um elemento significante para o fazer teatral? O espaço é 

um elemento de construção de uma cena, podendo ser real ou imaginário. Antes 

de adentrar em um espaço cênico é preciso senti-lo: sim, ele existe, eu o sinto-o e 

o percebo. O espaço, sendo ele real ou imaginário pode possibilitar inúmeras 

construções, desencadear situações ou personagens. 

 

Jogo 2 

Objetivos 
 Deixar que os objetos criem um evento (cena) em um espaço. 

 



 

 

20 

 

Orientações 
Dividir o grupo em dois times ou mais jogadores. Dê a todos os times a 

mesma lista de objetos e mobílias. Cada time entra em acordo sobre Onde 

(lugar), Quem (Personagem) e O Quê (ação) e faz uma planta baixa incorporando 

os adereços de cena.Caso os jogadores imponham um evento ou cena, então o 

foco ainda não foi totalmente compreendido. A lista de adereços deve incluir 

portas que conduzam a outros aposentos, mobília suficiente para um ambiente e 

adereços variados.  

Questões conceituais 
 Discutir a importância do uso dos acessórios em cena e o diálogo entre o 

espaço e personagem. A comunicação pode acontecer com o uso de objetos? 

Retomar a importância da construção do lugar no teatro. 

 

Jogo 3 

Objetivos 
 Integrar a conversação (diálogo) com o estabelecimento de um cenário. 
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Orientações 
 Grupos de dois ou mais jogadores, preferencialmente sentados, entram em 

acordo sobre o Onde (lugar) e Quem ( personagem) eles são. Enquanto eles 

estão envolvidos na discussão, os jogadores mostram onde estão por meio do 

envolvimento contínuo com objetos pequenos que podem ser alcançados com 

o braço. Exemplos: Dois jogadores que esperam por um ônibus podem 

encontrar folhas caídas, sujeira, tinta desgastada no banco, etc. Alerte os 

jogadores para não representarem uma atividade completa como fazer uma 

refeição e sim permancecerem ocupados com a conversação e preocupados 

com o foco. Quando ambas as coisas acontecem simultaneamente, a cena 

adquire vida e os detalhes se tornam aparentes. 
Questões conceituais 
 Apontar a importância de mostrar e não falar o Onde (lugar), pois os 

objetos e o O Que (ação) são extremamente importantes para a construção da 

cena. Os objetos devem revelar por si mesmos o lugar e os jogadores vivificar por 

meio dos objetos. 
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Os objetos 

 

O encaminhamento metodológico nesta proposta traz alguns jogos 

musicais inseridos ao teatrais, possibilitando um resultado bem interessante! 

 

Jogo 4 

Objetivos  
 Ocultar da plateia quem é o jogador e o espelho (aquele que imita). 

Orientações 
Formam-se duas rodas, voltadas para o centro, com número idêntico de 

jogadores. A roda de fora gira para a direita e a roda de dentro para a 

esquerda. Os jogadores cantam os seguintes versos6: 

 

                                                           

6 Esta é uma composição tradicionalmente norte-americana e foi adaptado no Brasil. 

Proposta 2 
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A carrocinha pegou 

Três cachorros de uma vez (bis) 

Tralalá que gente é essa 

Tralalá que gente má (bis) 

  

Cada integrante da roda de dentro volta-se para um integrante da roda de 

fora e um deles produz movimentos e o outro espelha (sem estabelecer o 

Quem). Após alguns minutos, as duas rodas recomeçam a girar e cantar 

novamente os versos. Cada jogador da roda volta-se para novos parceiros da 

roda de fora a cada partida de jogo. 

Questões conceituais 
É interessante construir o conceito junto ao aluno da importância de torná-

lo atento, para a cena. O olhar pode funcionar como uma indicação para qualquer 

atividade e direcioná-lo ao despertar a fluência tanto na música como no teatro. 

 

Jogo 5 

Objetivos  
 Perceber e criar sons adequados para os ambientes sugeridos. 
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Orientações 
Neste jogo o onde é visto a partir da observaçãodas imagens impressas do 

período impressionista. A sala deverá ser dividida em grupos, onde será 

disponibilizada uma imagem da obra e na sequência cada grupo deverá investigar 

as possíveis sonoridades existentes a partir da imagem observada. Deverão 

construir um ambiente, e se organizar com os sons. Por exemplo: qual som inicia 

antes? Qual é a duração dele? Existem sons simultâneos? Como optaram por 

finalizar? 

Questões conceituais 
Pode-se oportunizar a compreensão do conceito original Soundscape, 

criado por Murray Schafer, o qual investiga as mudanças drásticas ocorridas em 

virtude do processo de industrialização. A paisagem sonora, segundo Schafer, 

seria então: “o ambiente sonoro. Tecnicamente, qualquer porção do ambiente 

sonoro vista como um campo de estudos.” (SCHAFER, 1997, p. 366). 

 

Jogo 6 

Objetivos  
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 Tornar-se o ambiente (Onde) por meio dos sons. 

Orientações 
Grupos de quatro a seis jogadores estabelecem o (Onde) e reúnem-se 

perto de um microfone. Utilizando o som como a parte de um todo, e os jogadores 

escolhem uma paisagem sonora(uma estação de trem, selva, porto etc.). Por não 

haver ações em cena, os jogadores podem estar fora da visão da plateia ou a 

plateia poderá fechar os olhos (caso esteja sendo utilizado um gravador, os 

jogadores podem permanecer à vista da plateia).O microfone deve ser erguido 

para o locutor e protegido por um pano contra ruídos. Uma gravação do trabalho 

de cada grupo tocada durante a avaliação ajuda a todos.Quando os jogadores 

reconhecem sua contribuição como parte do todo, o resultado é uma grande dose 

de entusiasmo. Deixe que utilizem papel celofane para o crepitar do fogo, um 

canudinho no copo de água para reproduzir o som de água corrente etc. Estimule 

a variedade. Este jogo é destinado para ser utilizado em uma sala de aula com 

microfone,embora possa ser realizado sem microfone. 

 

Questões conceituais 
Neste jogo é possível reiterar a construção do conceito Soundscape de 

Murray Schafer (1991), investigando a importância da existência de cada timbre7 

para a construção da paisagem sonora. 

                                                           

7 É a característica sonora que permite distinguir sons de mesma frequência e mesma intensidade, 
desde que as ondas sonoras correspondentes a esses sons sejam diferentes. Disponível em: 
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Jogo 7 

Objetivos  
 Tornar-se o ambiente (Onde) por meio dos sons. 

Orientações 
Solicitar aos alunos que imaginem duas cenas que contrastem o urbano e 

a natureza. Pedir que descrevam os dois ambientes, procurando elementos 

presentes: pessoas, animais, objetos, tudo que faria parte da cena. Depois, 

devem descrever os sentimentos que as cenas despertam. Por fim, apontar sons 

presentes na cena. Dividir grupos que representem diferentes elementos da cena, 

para que façam criações baseadas nos sons específicos e nos climas propostos 

para os lugares. É interessante pedir que os alunos selecionem os sons mais 

característicos, procurando descrevê-los e traduzi-los em desenhos, organizando 

de forma a representar o que fizeram nas criações e, assim, elaborando uma 

partitura gráfica da criação. Pode-se propor, em outro momento, que busquem 

cenas do seu cotidiano, elaborando o mesmo processo8. 
                                                                                                                                                                                

http://www.brasilescola.com/fisica/intensidade-timbre-altura.htm . Acesso no dia 20 de março de 
2015. 

8  Jogo retirado na íntegra do livro Brincando com os sons: refletindo sobre o lúdico na educação 
musical (GOMES, s/ano, p. 27). 

http://www.brasilescola.com/fisica/intensidade-timbre-altura.htm
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Questões conceituais 
Neste jogo é possível estabelecer o diálogo junto aos dois jogos anteriores. 

Segundo Gomes (s/ano) , este jogo estimula a percepção dos sons cotianos e 

ainda o conceito de  paisagem sonora de Murray Schafer. 
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É PRECISO PLANEJAR 

  

De acordo com Almeida (apud GOMES, s/ano) a atividade lúdica deve envolver 

os seguintes conceitos:  

Caracterização dos alunos e do ambiente: relacionar as características 
específicas do contexto a serem aplicadas as atividades (infra-estrutura, 
faixa etária, aspectos sociais e culturais, recursos); 

Adequação aos objetivos: considerando o aspecto intrínseco a qualquer 
atividade educacional, as atividades devem ser baseadas na ação 
consciente, baseada nos princípios que sustentam a visão de educação, 
estabelecendo-se metas, prioridades, por meio do delineamento dos 
objetivos; 

Preparação e formação dos participantes: tornar os alunos conscientes e 
preparados para o trabalho educacional baseado no lúdico, pela 
discussão de regras, reflexão a respeito dos objetivos e da execução, 
baseados na construção coletiva (ALMEIDA apud GOMES, pag. 

51,s/ano. ). 

 

 O segundo trecho apontado por Almeida (ALMEIDA apud GOMES, s/ano) 

enfatiza a importância em se estabelcer caminhos precisos a serem percorridos, 

de modo que se tenha clareza da ação educadora em meio ao uso de jogos. 

 O (a) professor (a) ao vivenciar, junto aos alunos, práticas que motivem e 

despertem o interesse, tornam-se agentes mútuos propositores, pois ambos 

dialogam e propõem caminhos para este campo de interesse lúdico. O que difere, 

nesta relação, é que o personagem delimitador desta história é o educador; o qual 

cria possibilidades, regras e as dissemina.  
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 Portanto, ensinar na contemporaneidade, requer cuidados e recortes do 

que se pretender ensinar; são caminhos que podem levar a inúmeros lugares e a 

escolha pelo lúdico pode ser um dentre tantos meios. 

REFERÊNCIAS DOS JOGOS 

 

Jogo 1: Retirado do livro e adaptado Jogos Teatrais: o fichário de Viola Spolin, da 

autora e educadora Viola Spolin (2001, ficha C2). 

Jogo 2: Retirado do livro e adaptado Jogos Teatrais: o fichário de Viola Spolin, da 

autora e educadora Viola Spolin (2001, ficha C32). 

Jogo 3: Retirado do livro e adaptado Jogos Teatrais para a sala de aula: um 

manual para o professor, da autora e educadora Viola Spolin (2010, pag. 143). 

Jogo 4: Retirado do livro e adaptado Jogos Teatrais para a sala de aula: um 

manual para o professor, da autora e educadora Viola Spolin (2010, pag. 119). 

Jogo 5: Este jogo foi criado pela autora a partir das concepções de paisagem 

sonora, presentes no livro A afinação do mundo, do autor Murray Schafer (1997). 

Jogo 6: Retirado do livro e adaptado Jogos Teatrais para a sala de aula: um 

manual para o professor, da autora e educadora Viola Spolin (2010, pag. 115). 

Jogo 7: Retirado do livro Brincando com os sons: refletindo sobre o lúdico na 

educação musical (no prelo) da autora Érica Dias Gomes. 
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