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Ementa: 
Introdução à linguagem dramática por meio de exercícios e jogos teatrais. Os jogos 
teatrais como instrumento da experiência cênica.  Os jogos teatrais no trabalho do 
ator. O texto no jogo teatral.

Objetivos
Integrar os estudantes, conferindo a cada subturma um caráter de grupo; 
• Abrandar tensões emocionais e físicas, em direção à supressão de “couraças” e 

“máscaras”, mediante a valorização do jogo e da espontaneidade; 
Desenvolver a atenção e a escuta em direção à interação cênica; 
Desenvolver a capacidade avaliativa e o pensamento crítico; 
Desenvolver a improvisação, o ritmo, a comunicação e a expressão cênicas; 
Introduzir o pensamento educativo e a postura didática através dos jogos teatrais.  

Conteúdo
Fundamentos dos jogos teatrais: conceituação, principais usos, metodologias. 
Jogo teatral e jogo dramático. 
Jogos preparatórios variados. 
O uso teatralizado de jogos tradicionais infantis. 
Exercícios lúdicos e expressivos (rítmicos, espaciais, musicais). 
O sistema de jogos teatrais de Viola Spolin. 
Introdução ao teatro-esporte de Keith Johnstone.



Metodologia e Recursos Auxiliares

Aula prática com atividades individuais, em duplas e em grupos, com avaliações logo 
após  essas  atividades.  Debates  a  partir  de  leituras  e  questões  levantadas  para 
discussão. Uso de música gravada em algumas aulas.

Avaliação
Protocolos diários das sessões (relatórios feitos após cada aula em sistema de rodízio); 
autoavaliação escrita, norteada por critérios divulgados anteriormente; avaliações orais 
após cada atividade; leitura e fichamento de texto indicado; trabalho de grupo.
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Bibliografia de apoio ou complementar
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aventura teatral. São Paulo : Perspectiva, 2005.
SPOLIN, Viola. Jogos teatrais na sala de aula: um manual do professor. São Paulo : 
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