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1. PRODUÇÃO UNIDADE-DIDÁTICA 
 
 

 A presente produção didática é resultado da pesquisa de atividades com 

jogos teatrais para implementação do projeto “Em cena: o ensino do movimento 

na Educação Especial através dos jogos teatrais”. Este estudo objetiva oferecer 

subsídios ao trabalho pedagógico do professor de arte da rede pública em suas 

aulas de teatro, possibilitando assim, experiências de aprendizagem com jogos 

teatrais aos educandos do EJA – Fase I – III Etapa.  

As atividades sugeridas buscam apontar referências conceituais e 

metodológicas para sustentar a ação docente, bem como trabalhar o teatro de 

forma flexível e prazerosa ao promover experiências concretas através do jogo 

teatral. 

  A intenção desta produção é o enfoque do experimento e da criação com 

base na ludicidade. Este que por sua vez possibilita alternativas metodológicas 

articuladoras do desenvolvimento potencial, cognitivo, afetivas, psicomotoras e 

estéticas do educando através dos conteúdos explorados no teatro. Espera-se por 

meio das atividades desta unidade-didática, transitar pela experiência do 



perceber, sentir e imaginar, proporcionando aos educandos situações que 

permitam ter uma maior compreensão de si, do outro e do mundo em que estão 

inseridos. 

  Nesta perspectiva, a arte e seus signos nos remete a refletir sobre o teatro 

e suas possibilidades na educação, sendo indispensável que em vários 

momentos a metodologia do seu ensino e aprendizagem seja contextualizada no 

tempo e no espaço. Deve-se possibilitar crítica e conhecimento e apresentar 

meios que aproximam a humanidade a uma perfeição, permitindo assim, uma 

experiência mais rica de sentidos e possibilidades de existir e atuar na realidade 

social.  

Sendo assim, não tem como definir uma obra de arte apenas como uma 

inspiração ou criação do artista, o produto final da arte visual, dança, música e 

cênica perpassa por trâmite consciente ou inconsciente do ser humano e de seu 

conhecimento de mundo na forma como sente tal vivência, conseguindo 

comunicar-se ou expressar-se através da arte. João Francisco Duarte Junior 

(2012) ressalta que: 

 
A arte me faz vivenciar, ainda que no modo do “como se”, 
acontecimentos e experiências de vida de outras pessoas, de outras 
latitudes, de outras realidades, ou mesmo da minha e que me eram 
desconhecidas. Portanto, também a arte é capaz de nos abrir os olhos 
para maravilhas e espantos inusitados, a partir dos quais sempre se 
pode depois, evidentemente, refletir e elaborar conceitualmente. 
Contudo, para que isto ocorra, para que a arte nos abra um mundo, é 
necessária sempre uma aprendizagem, uma aprendizagem de seus 
códigos. Mas, atenção: aprende-se a ter experiências estéticas frente à 
arte, aprendem-se os seus códigos, não a partir de teorias, da filosofia 
ou da história da arte, mas sim no modo sensível, vivencial, tendo-se 
contínuo contato com ela. (Entrevista. UNIVALE, 2012. p.364)  
 

 

  Na atualidade, percebe-se que os jovens ao passo que estão cada vez 

mais conectados ao mundo tecnológico, consequentemente desconectam-se de 

seu entorno real, social e/ou familiar. Sendo assim, faz-se necessário, através de 

processo natural, articular o conhecimento em arte e criar possibilidades e 

momentos de sentir e refletir na utilização dos novos meios e na compreensão 

inspiradora, assim, o educando e por consequência a comunidade escolar, 

patrocina experimentações que os permitem situar-se e conectar-se ao seu 

ambiente de forma mais humanizada e expressiva. Para João Francisco Duarte 

Junior (2012): 



   
Educar os nossos sentidos para que eles nos permitam mais e mais 
saborear as sutilezas do mundo creio ser o primeiro passo para uma vida 
mais feliz e autocentrada. A competição desenfreada (rumo ao  
nada) nos impede de ter prazer com o fato de estarmos vivos, e esse 
prazer é, em sua essência, estético. (Entrevista. UNIVALE, 2012. p.365). 
 
 

   Nessa compreensão do estético, no momento em que se busca refletir 

sobre o ensino do teatro voltado para a Educação Especial, evidencia-se a 

importância do Jogo, pois o educando aprende na prática, recebendo estímulos 

para transformar o jogo teatral em produção espontânea e criativa, sentindo-se 

vivo e de forma mais integrada, como cita Viola Spolin: 

 

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 a estimulação que o jogo tem 
para oferecer – é este o exato momento em que ela está 
verdadeiramente aberta para recebê-la. (SPOLIN, 2010, p.40). 
 

 
   Assim, ao jogar, o educando sente a liberdade para se envolver com a 

situação, estimulando-se com momentos de descobertas, de experiências e de 

expressão criativa. 

  Ao aplicar essa unidade didática, não objetiva-se criar uma discussão 

teórica sobre autores ou metodologia do jogo teatral, e sim utilizar-se de algumas 

propostas de autores como: Viola Spolin, Augusto Boal, Olga Reverbel, entre 

outros. Os quais, através da aplicação dessa prática estimulam o educador e o 

educando na criação cênica, onde o teatro é proposto através da alternativa do 

jogo e o educando como o seu jogador em sala de aula.  

Portanto, deve-se perceber o teatro como um jogo ampliado em seus 

contornos teóricos desde o jogo dramático ou do oprimido. Não está sendo 

retomada a expressão livre, no sentido do laisse faire, e sim uma experiência 

produzida livremente pelo educando com possibilidades lúdicas, na construção do 

aprender e do criar.  

Sendo assim, o educador poderá contar com inúmeras possibilidades 

adaptações de acordo com as limitações particularizadas de cada um de seus 

educandos, a fim de maximizar o desenvolvimento acadêmico e social. Poderá 



ainda, explorar uma gama de variedade de jogos, podendo atingir as diferentes 

formas de aprender do educando especial e perceber o funcionamento de sua 

aprendizagem e sua percepção através dos jogos teatrais.                 

  Os jogos teatrais podem ser uma eficiente contribuição no desenvolvimento 

do educando especial tornando-o participativo e crítico, pois viabiliza 

possibilidades quanto a resolução de situações vividas pelo educando no seu 

contexto e tais resoluções também poderão ser buscadas no coletivo, tornando o 

jogo mais dinâmico, criativo e produtivo para aprendizagem. 

 
Os jogos teatrais podem trazer o frescor e vitalidade para a sala de aula. 
As oficinas de jogos teatrais não são designadas como passatempo do 
currículo, mas sim como complementos para aprendizagem escolar, 
ampliando a consciência de problemas e idéias fundamentais para o 
desenvolvimento intelectual dos alunos. (SPOLIN, 2008, p. 29)   

 

  O teatro, na sua pertinência ao ensino da arte, tem importância 

fundamental no processo educativo, podendo ser utilizado como instrumento de 

ensino - aprendizagem. Se os jogos teatrais forem bem explorados, tornam os 

educandos jogadores capazes estabelecer situações de recriar e reinventar a 

realidade através da imaginação e da ludicidade, proporcionando aos mesmos 

benefícios e possibilidades de um ensino significativo, desenvolvendo e 

despertando a confiança individual e coletiva, oportunizando a prática de 

liberdade e a responsabilidade dentro do ambiente da sala de aula, com inúmeras 

possibilidades a serem desenvolvidas.  

Sendo assim, o teatro, pela linguagem do jogo teatral vem de encontro a 

que o educando apreenda através da provocação, improvisação, experimentação. 

Este conhecimento abrange aspectos cognitivos, sensitivos e também é 

importante atributo de concentração, valorização de expressão e autonomia do 

educando. 

  Para o ensino na educação especial, a disciplina de Arte, por sua 

especificidade no âmbito do criativo-sensível, pode propor ao educando pensar e 

investigar na prática da vida real ou então apreender como se posicionar diante 

delas, pois temos que torná-los cidadãos participativos e pensantes no plano das 

relações sociais. 

Neste sentido a Arte, tem papel fundamental no desenvolvimento humano, 

através de atividades onde educandos serão os jogadores desenvolvendo o papel 



de personagens, pois o teatro oportuniza esta aprendizagem, de forma a 

compreender o desenvolvimento humano mais  significativamente. 

  O teatro, na educação com caráter didático-pedagógico de acesso ao 

conhecimento e de sua efetivação na realidade escolar, trabalha com o potencial 

que o ser humano possui, transformando vivências em discussões sobre quem é 

o educando e o meio em que está inserido, esse processo consciente de 

expressão e diálogo integra o mesmo, possibilitando a ampliação do 

conhecimento da sua realidade.  

  O teatro na escola, jamais deverá colocar o educando em situações de 

constrangimento ou de expectativas futuras, e sim, proporcionar ao educando 

experimentar e vivenciar essa manifestação artística, e acima de tudo, de 

aprendizado humano. Defendendo a ideia de Ferreira (2001): 

 

O que se pretende com o oferecimento do teatro como conteúdo do 
ensino de arte na escola? Certamente, a intenção não é formar um ator, 
uma atriz, um cenógrafo etc. A escola que oferece uma vivência teatral 
aos alunos proporciona, acima de tudo, um aprendizado humano, em 
que o individuo, pela pratica da representação, expõe-se e confronta seu 
mundo com o mundo que o rodeia. (FERREIRA, 2001,p.121.). 

 

   É dentro dessa perspectiva que se insere a unidade didática, por meio de 

exercícios improvisados de jogos teatrais, através de experiências do fazer, do 

fruir e do investigar, para que seja proporcionado aos educandos situações que 

permitam que eles conheçam e vivenciem novas possibilidades de ensino da Arte 

na especificidade do teatro, favorecendo assim o desenvolvimento da 

observação, da percepção e da criatividade.  

 

2. DESENVOLVIMENTO 

 

      1, 2, 3 O JOGO VAI COMEÇAR! 

                              COMO ASSIM? TEATRO É JOGO?   

                                                              SÉRIO? É BRINCADEIRA?                                                  

                                                                                          NÃO É COISA SÉRIA? 

 

  Professor apresente aos educandos a unidade-didática de forma criativa, 

instigante, desafiadora para despertar o interesse dos mesmos na participação 

dos jogos teatrais e exercitá-los através de processos criativos. 



  É muito importante que o professor tenha sempre em mãos uma câmera 

para filmar seus educandos e armazenar as imagens em um notebook para que 

as atividades desenvolvidas durante a aplicação do projeto sejam posteriormente 

apreciadas, analisando assim a evolução dos mesmos.  

  Vale lembrar que o fazer teatral possibilita o conhecimento estético e 

coloca o educando em paralelo a essa realidade, a representação de uma 

realidade tanto pelas obras contemporâneas como pelas obras clássicas.  

  No decorrer das aulas, deve-se abordar os jogos teatrais de forma 

prazerosa, propiciando o desenvolvimento criativo, pois é o  princípio da 

socialização. Com metodologia flexível que promova adaptação aos diferentes 

grupos de educandos.  

Os educadores devem sensibilizar os educandos com atividades lúdicas 

em que possa fazer um contraponto entre analisar e estimular e, sobretudo 

ressaltando as dificuldades, desafios e conquistas, pois essa vivência é 

importantíssima no fazer teatral. 

  No desenvolvimento da prática, priorizar um ambiente propício ao trabalho 

criativo. Com músicas e materiais diversificados selecionados e com objetivos 

pré-estabelecidos. Ao trabalhar os jogos ter em mente o intuito de estimular o 

educando a construir o próprio conhecimento na linguagem teatral, é um método 

em que o educando, junto a seus colegas apreende e experimenta, percebe, 

imagina, cria e promovendo o jogo de forma lúdica e sensível através da 

integração e socialização. 

  Nesse sentido, é necessário se impor dentro das escolas através do 

trabalho de arte-educação, demonstrando que a arte trabalha com conhecimento 

é um fator que propicia a imaginação, a experiência estética que amplia o 

intelecto, a percepção, o sonho e a fantasia, rompendo o estreito espaço 

cotidianamente. 

  Assim, segundo Duarte JR, arte ainda é vista 

 

A arte continua a ser encarada, no interior da própria escola, como um 
mero lazer, uma distração entre as atividades “úteis” das demais 
disciplinas. O próprio professor de arte é visto como “pau pra toda obra”, 
como um quebra-galho”. Frequentemente ele é obrigado aceder suas 
“aulas de reposição” de outras disciplinas, quando não lhe é delegada a 
incumbência de “decorar” a escola e os “ carros-alegóricos” para as 
festividades cívicas. Nesse sentido faz-se totalmente inócua a disciplina “ 
educação artística”, já que toda a estrutura física, burocrática e 



ideológica da escola está organizada na direção da imposição e do 
cerceamento da criatividade.( DUARTE JR, 2012, p.82.). 

 
 

   Diante dessa perspectiva, o arte-educador precisa batalhar para 

desconstruir essa visão que vem se arrastando através dos tempos. Arte é uma 

disciplina com conhecimento dentro das quatro linguagens, que se faz necessário  

o comprometimento humano, valorativo com a disciplina de arte. Essa luta 

incessante, em que se abrange prazerosamente a busca de afirmação da 

disciplina como conhecimento fundamental para compreensão do mundo com 

base na expressão. 

  Além do enfrentamento do espaço físico em algumas escolas, há também 

aqueles que julgam o teatro como indisciplina, entre outras, situações particulares 

enfrentadas nas escolas públicas. A partir do estudo observa-se que existe 

diferença entre pensar e fazer, entre os que têm ideias e os que executam. 

  Contudo, então, vamos mudar a imagem da escola com aulas de teatro 

com benefícios de transformar ideias em realizações concretas de raciocínio, 

improviso, criatividade e prontidão, habilidades que são importantíssimas para 

qualquer ser humano, na sua vida particular ou social. 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

                                   Primeiro momento a explanação do 

projeto aos educandos, para que os mesmos possam ter 

compreensão e participação com segurança na aplicação. 

        

 

ATENÇÃO - professor tomar cuidado para que todas as atividades 

sejam desenvolvidas com regras, sem reprimir a criatividade do educando. 

As regras dos jogos devem ser valorizadas e a forma de executar não deve 

ser confusa, permitindo ao educando acompanhar o desenvolvimento, 

possibilitando a compreensão das atividades propostas. 

 

IMPORTANTE 



        

                        REFLEXOS DA IMAGEM– 4 AULAS  

JOGO DO ESPELHO INDIVIDUAL: sentar no chão em círculos o professor 

deverá explicar o desenvolvimento da atividade. Um educando de cada vez irá 

diante do espelho no centro do círculo. O espelho estará na posição vertical e 

com alguns acessórios como: óculos, perucas, chapéus e outros adereços para 

que o educando escolha, se assim desejar. Um de cada vez irá à frente do 

espelho e se apresentará seguindo critérios: Olhando para o espelho com ou sem 

adereço e usando a expressão corporal e facial, fazer o jogo, de frente para o 

reflexo, revelar seus gestos, seu nome, sonhos, gostos (...). Enquanto isso até os 

movimentos, a expressão do educando, entre outras atitudes contam sua história. 

 

                               O ideal seria o professor iniciar para demonstrar 
expressão facial,     corporal e timbre da voz. 

 

JOGO DO ESPELHO EM DUPLAS: Em duplas, os educandos devem estar 

frente a frente, quando um deles faz um gesto o outro copia. Assim, 

sucessivamente, com um movimento seguido pelo outro, se dá o jogo do espelho. 

O reflexo do gesto se propaga no outro. Em determinado ponto do processo 

ninguém sabe mais de onde veio o gesto e quem o copiou. A sintonia torna o 

movimento suave e contínuo. Ora somos o reflexo, ora somos o próprio espelho, 

para que todos tenham a oportunidade de se perceber o contato com o outro, 

através da expressão e a sensibilidade. Pode ter uma música de fundo, fica a 

critério do professor. 

JOGO DO ESPELHO E MÍMICA: Convidar os educandos para que façam um 

círculo no chão. Após o comando, eles observam e imitam tudo o que o professor 

fizer, através da mímica: Calçar um calçado, atender ao telefone, vestir uma peça 

de roupa, pentear os cabelos, fazer careta. Em variações, com mímica, poderão 

ser incluídas atividades com som. O professor envolverá treino dos músculos, da 

boca, respiração, usando expressões faciais variadas. Tais como: Tocar 

companhia, dirigir carro, andar a cavalo, bater porta, (...). 

 

           

                           

Professor, os jogos teatrais são maravilhosas ferramentas pelas quais 

podemos desenvolver em nossos educandos, espontaneidade natural, sem 
medo de cometer erro, se aceitar, favorecendo possibilidades como: 
socialização, a expressividade, a locomoção, o ritmo, a expressão gestual e a 
criatividade. 
 

PROPOSTA 1             

 

SUGESTÃO 



        MATERIAIS: espelho, óculos, perucas, chapéus, calçado, pente, aparelho de 

telefone e outros adereços que o professor achar relevante. Aparelho de DVD e a 

música a critério. No momento da seleção dos materiais o professor pode 

direcionar aos que deseja explorar. 

 

                        NOME DADO NÃO É TIRADO – 4 AULAS  

MEU NOME É: Em circulo, o professor explica que todos devem fazer 

apresentação do nome de forma criativa. Usando a voz, expressão corporal e 

movimento. Um de cada vez deverá falar o seu nome cantando e ao mesmo 

tempo fazer careta ou movimento corporal (bater as mãos os pés ou outra parte 

do corpo que desejar). Na sequência todos os educados repetem em coro o nome 

e o movimento que o colega se apresentou. Assim sucessivamente até o último. 

   Sabemos professor que o educando primeiro observa para depois criar, 

através do constante estímulo do professor o educando começa a estabelecer 

contato e relações com suas vivências, possibilitando comparações.  

NOME É DE QUEM? Educandos sentados em círculo no chão, cada um deverá 

escrever seu nome ou pedir ajuda para escrevê-lo em um pedaço de papel 

fornecido pela professora e depositá-lo em uma caixa. O professor mistura bem 

os papeis; um educando de cada vez retira um, fazendo uma descrição do colega 

que retirou o nome. A descrição deverá ser bem curta, deve ser falado, imitar 

gestos, ou um cacoete que o colega possui, lembrando que o respeito é 

imprescindível. O educando que descobrir o colega cuja descrição está sendo 

feita, atribui-se pontos ou um prêmio.  

Concluir atividade quando todos forem identificados. Caso algum educando 

não for identificado pelas características, a professora deverá dar dicas. 

QUEM FALA? O professor dispõe os educandos da forma que desejar, sentados 

em circulo, no chão ou em cadeiras. Em duplas, professor explicará que os dois 

deverão criar uma ação por telefone, um liga convidando para um lazer (passear, 

fazer compras, entre outras), porém aquele que ligou se enganou com o número 

do telefone e não percebe e insiste no convite, mas o que recebe a ligação é 

extremamente tímido não consegue se identificar logo. Enquanto o que ligou fica 

insistindo para se encontrar sem perceber que ligou errado. O tímido tenta contar 

que o mesmo ligou enganado e que não pode ir. O tímido consegue falar: Quem 

PROPOSTA 2 



fala? Como assim eu? Eu quem? Daí o que ligou errado diz o nome de quem ele 

pensa que ligou (...). Você não está querendo passear comigo tudo bem?  Mas 

(...) não precisa disfarçar. O tímido aqui quem fala é (...). Quem fala? Como eu 

liguei para (...). Bom já que me enganei de número e com quem falei (...). Quer 

sair? Passear? Ser meu amigo?Deixe que os educando a partir da explicação do 

professor improvisem  a ação. 

 

 

         

 

        MATERIAIS: Caixa com tiras de papel, pincéis atômicos coloridos e 

materiais que julgar necessários. 

 

                                    LEVA E TRAZ – 4 AULAS 

O BARCO: Em grupo de cinco os educandos deverão simular que estão em um 

barco em meio ao mar remando. As situações deverão ser combinadas entre os 

integrantes, quem gritará as cenas e como o grupo irá representar ou criar as 

cenas, exemplo. Um dos passageiros grita! Olha o vento. Vai chover. Peixe 

grande a vista. Mar calmo (...). Todos representam a cena conforme o combinado 

anteriormente e sobre o comando do mediador.  

O TRANSPORTE: Em grupo o número de participante será determinado pelo 

professor. A cena se passa dentro de um transporte coletivo e entre os 

passageiros tem uma pessoa idosa que gosta de contar causos e ficar em pé. O 

mediador é o próprio motorista que não respeita as leis do trânsito. As cenas 

deverão ser combinadas anteriormente pelo grupo e o mediador que irá dar o 

comando, exemplo. Cuidado, a curva. Estamos sem freios. Voltou os freios. Os 

passageiros deverão permanecer sentados. A pessoa idosa não aceita e dois 

passageiros tentam convencê-la a sentar-se, mas a mesma insiste em contar 

causos.  Poderão combinar outras cenas entre o grupo.   

CENA DO JOGO: O professor forma um grupo de 5 ou 6 educandos, combina 

os detalhes do jogo com os mesmos  (festa de aniversário, partida de futebol, 

etc.). Pode-se usar ou não objetos, ficando a critério. Após o jogo apresentado 

para os colegas, todos ficam imóveis. O restante do grupo que observa o jogo 

Professor: Procure estimular durante o desenvolvimento dos jogos a 

concentração, atenção, criatividade, senso de humor, agilidade, 

comunicação verbal, percepção e reação rápida. 

 

PROPOSTAS 3 



tenta descobrir de que cena se trata. Com auxílio do professor, fazer uma 

conversação sobre o tema desenvolvido para verificar se está havendo 

compreensão, fazer um contraponto entre os jogos e seu cotidiano. Pode-se fazer 

este jogo com notícias de jornal, histórias, entre outras possibilidades. 

 

 

 

 

 

 

           MATERIAIS: Nessas atividades o professor deixa o educando improvisar 

com os materiais disponíveis na escola. 

                          JOGANDO, JOGANDINHO – 4 AULAS 

TEMPESTADE DE JOGOS: O professor combina com os educandos, que o 

mesmo será mediador dos jogos: 1° jogo: Dar o comando que os educandos 

imaginem que estão caminhando sobre diferentes tipos de solos (pedregoso, 

escorregadio, quente, gelado, com buracos, com barreira, etc.). O educando 

deverá criar movimentos com (corpo) e sons da (boca), imaginando que caminhar 

sobre esse terreno é difícil, dói os pés, tropeça, cansa, entre outras dificuldades 

que possam imaginar enfrentar.  

2° jogo: Organizar a turma em dois grupos. Um grupo caminha pelo ambiente em 

fila, carregando sobre a cabeça um objeto imaginário. Os demais do grupo 

deverão dizer se é um objeto grande ou pequeno, leve ou pesado de forma 

organizada promover a conversação sobre os possíveis objetos. 

3° jogo: O professor pede que cada educando pense em uma profissão e a 

característica desta profissão. O professor poderá verificar em silêncio se alguém 

não repetiu a profissão do colega e também auxiliar caso algum deles tenham 

dificuldade para representar tal profissão na mímica.  Um de cada vez deverá 

representar através da mímica a “profissão escolhida” para que o grupo adivinhe. 

4° jogo: Em uma caixa fechada contendo um orifício para colocar a mão, 

introduzir objetos na caixa para adivinhar através do tato. Em seguida, cada grupo 

deve criar uma história oral, cujo tema central seja pelo menos três dos objetos 

PROPOSTA 4 

Professor, o jogo teatral possui importância social na ação educativa e 

oferece possibilidades de aprendizagem, interagindo com o cotidiano da 

comunidade e como elo entre cultura, sociedade e o próprio educando. 

Após os jogos fazer um momento de contextualização e reflexão com o 

educandos sobre as atividades desenvolvidas pelos mesmos no seu dia-

a-dia. 



que cada grupo adivinhou através do tato (pente, escova de dente, meia, entre 

outros objetos do dia-a-dia). 

 

 

 

                        

 

       MATERIAIS: Caixa com orifício e dentro materiais que o professor deseja 

trabalhar com o educando.   

 

 JOGANDO NA CASA – 3 AULAS 

 É MINHA CASA? Nessa atividade o professor deverá dividir os educandos em 

grupo, pois os mesmos irão ocupar o espaço em momentos diferentes. Propõe-se 

a organização do espaço com objetos disponíveis, cadeiras, mesas, bancos, 

plantas, etc. Divide-se o espaço com tais objetos formando ambientes como, 

cozinha, sala de jantar, banheiro, lavanderia, entre outros.  

 Organizado o ambiente, os educandos serão divididos em grupos. Cada 

grupo irá improvisar cenas relacionadas ao seu dia-a-dia como se estivessem em 

casa. O professor deverá auxiliar os educandos para que improvisem as cenas, 

seja de uma família ou de pessoas que moram na mesma casa. Os educandos da 

educação especial necessitam de orientação e ajuda para fazer improviso e até 

mesmo em alguns momentos o professor deverá orientar detalhadamente para 

aqueles que possuem mais dificuldades. Exemplo, quando as pessoas estão na 

cozinha. O que elas fazem? Fazem comida, (Planejar como irão improvisar 

pessoas desorganizadas na cozinha ou quem é organizada ao cozinhar. 

Economiza água ao lavar a louça ou deixa a torneira aberta?). Na mesa de jantar 

como devemos nos comportar?(Ao se servir pessoas que enchem o prato, outras 

que tem a postura correta na mesa). No banheiro como fazer? (Pessoas que 

ficam cantando embaixo do chuveiro, não puxam a descarga, escovam os dentes 

com a torneira aberta). Na lavanderia? (Deixar as roupas sujas todas jogadas no 

chão, desordem). Enfim o professor deverá, após o improviso dos grupos verificar 

a interpretação e fazer uma leitura entre as cenas improvisadas para que o 

Professor, através dos jogos os educandos tem possibilidades de entender as 

dificuldades sociais e individuais, por meio da participação ativa, instigando o 

olhar sobre diferentes realidades, linguagem oral, desenvolve aprendizado 

sobre eles mesmos, suas relações no cotidiano e na comunidade. 

 

PROPOSTA 5 



educando realmente saiba diferenciar as posturas corretas que deverão ter no 

seu dia-a-dia. 

 

 
 
 
 

         MATERIAIS: Objetos que possam sugerir ou fazer de conta que são 

móveis de uma casa.     

                        GOSTO É GOSTAR? – 6 AULAS 

GOSTO OU NÃO GOSTO.  Pedir que os educandos fiquem em círculo, jogar 

uma bola a um colega dizendo onde mora (Rua, bairro, distrito...) do que gosta, 

do que não gosta. Como eles já fizeram apresentação em aulas anteriores com o 

nome, hoje irão contar onde moram. Por exemplo: Eu moro na Rua Santa Rita na 

cidade de São João e do que gosta, gosto de morar lá, pois tem ótimos vizinhos, 

não gosto da rua “esburacada” e do lixo. O educando que receber a bola repete o 

exercício, que prossegue até que todos tenham falado. Após atividade o professor 

poderá instigar uma conversação, entre os educandos sobre algumas 

particularidades que tem sobre o ambiente que moram, sobre seus gostos, etc. 

Nesta atividade o professor poderá explorar ao máximo o diálogo livre baseado na 

realidade do educando. 

EMOÇÕES: Principalmente na educação especial, o professor necessita dar 

explicações mais detalhadas quando se trata de representar o abstrato. Ao iniciar 

essa atividade situar os educandos através de conversação. Exemplo: (Na casa, 

bairro ou rua onde vocês moram). Existem pessoas felizes e outras tristes, que 

vivem resmungando e outras cantando, alegres?  Após o entendimento dos 

educandos, os mesmos, em duplas, representarão emoções que eles presenciam 

no seu dia-a-dia. Primeiramente promover a seleção de emoções. Por exemplo: 

resmungão, tristeza, alegria, brava. Dar um tempo aos educandos para que os 

mesmos se organizem e em pequenas cenas improvisadas apresentem ao grupo 

de colegas. Lembre professor, de auxiliar e ficar atento a qualquer eventualidade 

que surgir no momento da organização das cenas, que o educando entenda que 

será apenas uma representação de emoção e deverá respeitar o colega quanto à 

agressividade ou exagero das emoções em questão.  

Professor, nos jogos teatrais trabalhados em sala de aula proporcionar um 
experimento coletivo prazeroso, de modo que os participantes sintam-se 
cativados pela prática do jogo e do improviso e possam relacionar com seu 
conteúdo. 
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CONTAR E REPRESENTAR: Conversar com os educandos sobre o dia-a-dia, 

sondar sobre o que eles ouvem, histórias e frases populares. Após sondagem 

rápida, em duplas, eles selecionarão os seus conhecimentos folclóricos, com 

auxílio do professor, organizar os conhecimentos dos mesmos para fazer o 

improviso em dupla para citação de frases ou pequenas histórias que deverão ser 

contadas e dramatizadas. Por exemplo: – Estava caminhando na rua quando vi 

homem... As aparências enganam. Casa de ferreiro espeto de pau. A dupla irá 

escolher a forma que irá representar. Recitando a frase ou a história de maneira 

criativa, entonação de voz, desafio ou trova e as histórias além das maneiras já 

citadas, podem ser através de criação de personagens. Todas as duplas deverão 

apresentar aos colegas a maneira que encontraram de contar e representar a 

frase ou a história. Se o professor achar necessário fazer uma apreciação coletiva 

sobre a produtividade dos educandos. 

QUEM É? Nesta atividade o professor poderá pedir que os educandos façam 

observação de pessoas em diferentes faixas etárias (crianças, adolescentes, 

adultos e idosos) no seu dia-a-dia. Como elas se comportam e se vestem, enfim 

suas ações. Essa observação deverá ser feita anteriormente a execução da 

atividade. Após a observação antecipada o professor divide o grupo em duplas ou 

trios, os mesmos deverão improvisar as ações observadas no seu dia-a-dia. Deve 

ter a disposição do educando roupas, acessórios e objetos que venham a 

contribuir em sua representação e improviso do grupo. Assim que a dupla 

improvisar o grupo poderá fazer apreciação no coletivo a respeito da 

representação e as ações da faixa etária que foi representada. 

 

 

                     

 

 

 

 

 

    MATERIAIS: roupas, tecidos, cintos, bolsas, enfim matérias que venham 

contribuir com as produções dos educandos. 

Professor, os jogos teatrais nas escolas são ótimos exercícios de 

expressão pessoal de valores, onde os educandos, de várias formas, 

praticam as relações sociais, promovendo o amadurecimento, 

autocontrole e focaliza a atenção às coisas, aos seres, aos eventos que 

servem de ponto de partida para os jogos teatrais e ponto de vista de 

quem assiste. 

 



                          CRIANDO, CRIANDO SEMPRE – 4 AULAS 

VARIANTES DE TEMAS: Ao iniciar o professor fará uma sondagem através de 

uma conversação sobre os possíveis temas que serão abordados. Exemplo: 

sondar se todos foram em um casamento. E se todos viram como os noivos e as 

pessoas posam para uma foto de casamento, entre outros temas a serem 

sondados.   Dividir os educandos em duplas ou trios.  Nessa atividade o professor 

terá que supervisionar dos grupos. Organizar um local com diferentes materiais 

de apoio, (roupas, perucas, chapéus, cintos, tecidos, calçados, entre outros), que 

pode estar em caixas ou cabides, ou com suportes que tiver a disposição. 

Em seguida, as duplas ou trios receberão do professor um pedaço de papel 

com o tema que terão que representar. É interessante destacar a importância dos 

detalhes ao representar o tema, seja o mesmo estático, com ação, câmera lenta, 

como por exemplo um quadro de pintores famosos; será analisado os 

personagens, suas expressões, os detalhes do quadro. Ao posar para representar 

a pintura os componentes deverão ficar estáticos.  

O professor deverá conduzir esta atividade, após auxiliar os grupos na 

produção da composição e verificar que os indicados para representar naquela 

aula estão prontos e organizados, os demais sentam para apreciar a produção 

dos colegas. A Apresentação inicia a partir do toque inicial do professor o termina 

com o toque final. Após a exposição de cada aula o professor conduz uma 

conversação coletiva sobre a produção dos educados e deixa certo qual o grupo 

que irá apresentar na próxima aula.  

Professor, nem todos os grupos poderão apresentar na mesma aula, pois 

na educação especial o professor deverá auxiliar os grupos, até que perceba que 

houve entendimento sobre a composição, as características e detalhes 

indispensáveis para compor o tema. Enquanto isso, os outros grupos vão se 

organizando, para posterior montagem dos personagens e acerto dos detalhes 

com o professor.   

Depois da primeira aula o grupo que já apresentou deverá ter a disposição 

atividades que possam executar sem supervisão do professor. Ou seja, neste 

momento haverá grupos se preparando para apresentar, outros se organizando 

para posterior apresentação e depois da primeira aula, terá outro grupo que já 

PROPOSTA 7 



apresentou e que deverá fazer uma atividade extra. No entanto, no momento da 

apresentação todos deverão apreciar e participar da conversação em grupo. 

 

 
 
 
 
  
                                                                                                                               
                                                                         
 Despedida de um amigo.  

 Estar com o carro quebrado no interior e o celular não tem sinal.  

 Vai chegar visita para almoçar e não tem pratos suficientes para todos.  

 O prefeito deve fazer um discurso sobre o centro de saúde da cidade e 

precisa levar seus secretários.  

 O professor adapta os temas de acordo com o que deseja abordar.  Nome de 

uma música e representar a partir da letra. 

Nesta atividade o professor deverá estar atento em vários pontos: no 

entendimento do tema pelo educando, nos detalhes da preparação da 

composição, se os mesmos perceberam que a cena será com movimento, entre 

outras minúcias. 

Nós educadores temos que a cada jogo realizado, ter claro os objetivos 

propostos, principalmente em tratar-se de educação especial.  É visto que o 

educando necessita desenvolver a expressão pessoal de valores, no processo 

criativo, no desenvolvimento da sensibilidade, da percepção e da imaginação. 

 MATERIAIS: diferentes materiais de apoio como: roupas, perucas, 

chapéus, cintos, tecidos, calçados, entre outros que venha contribuir. 

 

                                    IMPROVISANDO COM SOM – 3 AULAS 

SOM E CENA: 1ª atividade: o professor dispõe os educandos da forma que 

achar necessário, sentado, em pé.... Pedir para que os mesmos fiquem quietos e 

ouçam o silêncio. Após questione: O que vocês ouviram? No silêncio não ouve 

nada? Fazer que os educandos se expressem sobre o que ouviram. Possibilitar 

sons coletados previamente gravados de ambiente sonoros como: natureza 

(água, animais, mata, sitio...) trânsito, cidade, etc.  

        

SUGESTÕES DE TEMAS   

PROPOSTA 8 



Os educandos deverão reconhecer os sons dos ambientes representados, 

descrever o cenário onde eles acontecem e em seguida improvisar a cena que 

estão imaginando (deixar os educandos se organizarem). No momento em que os 

mesmos improvisarem, utilizar as gravações dos sons.  Após os improvisos a 

partir dos sons, fazer uma apreciação coletiva sobre as cenas imaginadas. 

 2ª atividade – Solicitar previamente que os educandos pesquisem materiais que 

produzem sons. Além dos materiais pesquisados, explorar na sala de aula como 

canetas, papel, borracha, régua, espiral de caderno, etc. Deixar os educandos 

explorar os diferentes materiais, improvisar sequência de sons.    

Explicar na pratica os sons produzidos dando ênfase aos os sons graves e 

agudos. Pedir que identifiquem o som grave/agudo, comparando a diferença entre 

os objetos e as diferenças de alturas produzidas com o mesmo.   

Dispor os educandos em círculo com os alhos fechados e combinar quando 

o educando for tocado no braço pelo professor deverá produzir um som grave 

com objeto que está na mão ou com a voz.  Quando for tocado na cabeça 

produzir som agudo, numa sequência comandada pelo professor. Pode explorar 

som curto ou longo, Exemplo: SSSSOOOCCCORRRO/SOCORRO. A partir do 

som o professor poderá criar vários improvisos. Trabalhar a percepção auditiva, 

sentir, imaginar a capacidade de representação a partir do som. 

 

 

 

 

 
 
        MATERIAIS: Objeto sonoro, diferentes materiais, aparelha de som, 

gravações de sons previamente.   

 

3.       AVALIAÇÃO  

 

A avaliação em teatro é continua, processual e diagnóstica. Processual por 

ser um processo contínuo e interativo que deverá levar em conta as relações 

estabelecidas pelo educandos, entre os conhecimentos em arte e sua realidade, 

evidenciadas tanto no processo, quanto na produção individual e coletivas 

Professor, durante aplicação das atividades, faça momentos de conversação e apreciação 

com os educandos para sondar sobre o que os mesmo estão achando das produções. 

Assistam aos jogos gravados para que os educandos possam se avaliar em cena. É prazeroso e 

produtivo quando ocorre discussão durante e após a conclusão das atividades.  



desenvolvidas a partir desses saberes e diagnóstica por ser a referência do 

professor para planejar as aulas e avaliar os educandos. Através de planejamento 

com estratégias que possam auxiliar e definir a prática avaliativa.      

Nessa temática, Fernando Hernández (2000) salienta: 

 
Por tudo isso, a avaliação inicial deveria tentar coletar evidências sobre 
as formas dos alunos aprenderem. Nesse sentido, os professores 
poderiam obter uma informação de grande valor para seu planejamento 
posterior pela criação de situações de sala de aula em que os alunos 
pudessem expressar-se sobre um determinado problema, responder a 
uma pergunta-chave em relação ao tema a ser estudado. (...). A essas 
perguntas, segue a coleta de evidências e sua organização, ao que 
seguiria uma observação e valorização interpretativa. (Onde se posiciona 
o aluno? O que quer dizer com essa resposta são iguais? Podemos 
organizá-las por níveis de compreensão? E agora, como 
prosseguimos?).(HERNANDEZ, 2000, p.149.). 

 
  Seguindo esses aspectos, compreende-se a avaliação como um 

diagnóstico que poderá enriquecer o ensino-aprendizado do educando e não 

apenas o percentual numérico do aprendizado.  O educador em arte deve sempre 

se auto-avaliar frente aos resultados obtidos na avaliação de seus educandos. No 

momento em que educador analisa sua prática demonstra seu comprometido com 

as reais necessidades de seus educandos. Hernandez (2000) ainda infere: 

 
A avaliação formativa é aquela que se supõe que deveria estar na base 
de todo processo avaliador. Sua finalidade não é controlar e qualificar os 
estudantes, mas sim ajudá-los a progredir no caminho do conhecimento, 
a partir do ensino que se ministra e das formas de trabalho utilizadas em 
sala de aula. (Hernandez. 2000.p.150.). 
 
 

  Sendo assim, em arte destaca-se a importância de apreciação e de 

experimentação, possibilitando ao educando que este se aproprie das atividades 

propostas. Instrumentos e critérios estarão relacionados ao produzir, ao apreciar, 

os quais serão usados para que ocorra o ensino-aprendizagem que lhes sejam 

expressivas. Considera-se para este fim seu contexto e a relação deste com o 

conhecimento apreendido, relacionando sempre com a participação de cada um, 

investigando a evolução e a construção do pensamento em relação aos jogos 

teatrais.  

Deve-se avaliar a criatividade e a originalidade demonstradas no processo 

de construção dos resultados. Os debates sobre a atuação do grupo, 

acompanhado de uma auto-avaliação. Além disso, é muito importante que os 

instrumentos de avaliação sejam flexíveis, diversificados e adequados à 



exploração das práticas dos jogos teatrais, considerando alguns pontos, como: 

elementos de criação, elementos de expressão e conhecimento reelaborado. 

  

4.       CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

   Não existem limites para os jogos teatrais. A criatividade é oportuna a 

qualquer pessoa, partindo do estímulo para que as mesmas demonstrem sua 

espontaneidade, imaginação e criatividade. 

   Este material da unidade didática tem importância do que aspira-se em 

relação à presença do teatro na educação escolar, no que diz respeito 

experiência metodológica para a prática de improvisações e jogos teatrais. 

Através deste, pode-se destacar o relevante papel da arte em cena, com 

propostas que podem ser utilizadas numa vasta variedade de situações de jogos 

teatrais, estas que visam o desenvolvimento e exploração das potencialidades 

dos educandos com deficiências. Nessa perspectiva, prima-se o desenvolvimento 

de aptidões e habilidades de valorização e respeito em todo o contexto social. 

   Embora as propostas da unidade didática orientem a ação de jogos teatrais 

sugerindo maneiras para sua execução, isso não significa que seja uma regra 

inflexível em todos os detalhes de sua prática. Sendo assim, as propostas 

poderão sofrer alterações na metodologia, de acordo com os resultados 

observados durante as aplicações.  

A proposta desta unidade enfatiza o trabalho com educandos com múltiplas 

deficiências, entretanto, deve-se ter clareza sobre possíveis mudanças que 

viabilizem o desenvolvimento dos mesmos, pois cabe ao educador apontar 

possibilidades que vai além de uma disciplina no currículo escolar. 

 A arte como conhecimento leva a novas possibilidades de descobertas e 

experiência ao educando incentivando-o a observar, desenvolver valores e suas 

capacidades de expressão. 

   É importante que todas as propostas sejam contextualizadas, a fim de não 

serem vistas como um passatempo ou apenas entretenimento. Espera-se com 

essa unidade didática, que o educador e o educando sejam estimulados a mudar 

a realidade do teatro nas escolas, uma vez que na educação inclusiva o exercício 

do jogo teatral e o improviso possibilitam ao educando recriar, reinventar uma 



situação de vida, cujo mesmo não vivenciou, pois muitas vezes o deficiente tem 

consciência da exclusão, tanto no âmbito familiar quanto no social.  

  Nesta perspectiva, o jogo teatral proporciona ao educando possibilidades 

do mesmo expressar-se, de criar confiança e afetividade com seu entorno. 
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