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RESUMO 
 
Este trabalho discute sobre a utilização dos jogos teatrais e sua colaboração para a 
construção do conhecimento estético em sala de aula a partir do prisma da vivência na 
disciplina de Improvisação, do curso de Licenciatura em Teatro da Universidade Federal 
do Ceará (UFC). Partindo dos conceitos de Viola Spolin e Jean-Pierre Ryngaert , 
discutimos a improvisação teatral não só como forma de representação, mas também de 
propiciar o despertar do estado intuitivo do indivíduo, desenvolvendo o senso de 
organização, de escuta e de criatividade. Para melhor embasar a investigação é feita uma 
contextualização dos primórdios do fazer teatral desde as trupes da Commedia dell’arte, 
perpassando pela evolução da arte do espetáculo até os dias atuais, enfatizando a 
utilização da improvisação e jogos de encenação. A investigação se divide em dois 
momentos. O primeiro foi composto pela fundamentação teórica a respeito de jogo teatral, 
seus elementos e desdobramentos. Em seguida, é analisado o resultado prático final. A 
análise e a interpretação dos resultados buscaram a reflexão sobre uma possibilidade 
de desenvolver exercícios didático-teatrais e pensar em possíveis resultados a partir dessa 
prática em sala de aula. 
 
Palavras - Chave: Improvisação, Jogo Teatral, Sala de Aula. 
 
ABSTRACT 

This paper discusses the use of theatrical games and their collaboration for the 
construction of aesthetic knowledge in the classroom from the perspective of experience 
in the discipline of improvisation Degree in Theatre from the Federal University of Ceará 
(UFC). Based on the concepts of Viola Spolin and Jean-Pierre Ryngaert discussed 
improvisational theater not only as a form of representation, but also to foster the to awake 
of the intuitive status of the individual, developing a sense of organization, listening and 
creativity. To better base the investigation, contextualization of early theatrical make is 
taken from the Commedia dell'arte troupes, passing through the evolution of the art of the 
show to the present day, emphasizing the use of improvisation and games scenario. The 
research is divided into two stages. The first was composed by theoretical reasoning about 
theatrical game, its elements and splits. Then we analyze the practical end result. The 
analysis and interpretation of the results sought to reflect on the possibility of developing 
didactic drama exercises and think of possible results from this practice in the classroom.  
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1 INTRODUÇÃO 

 

Jogar não é perder tempo, muito menos uma forma de preenchê-lo. Dentro do 

contexto escolar, o jogo é visto, muitas vezes, como “enrolação da aula” e sua utilização 

se limita ao horário dos intervalos. Quando jogamos desenvolvemos a concentração, 

vivemos o momento presente, tornando possível a construção do conhecimento de 

maneira lúdica e prazerosa. 

Nesse sentido, Piaget (1967) afirma que o jogo não pode ser visto apenas como 

divertimento ou brincadeira para desgastar energia, pois ele favorece o desenvolvimento 

físico, cognitivo, afetivo, social e moral. Ou seja, o ato de jogar é multifacetado no que 

diz respeito aos benefícios que favorece ao jogador. 

Dentro da perspectiva da Pedagogia Teatral, o jogo também está diretamente 

ligado às noções de ludicidade do próprio ato de brincar, criar e inventar, contribuindo 

para o desenvolvimento sócio afetivo, cognitivo e motor. 

A origem do que se entende por jogo se insere no contexto do surgimento da arte 

teatral. A prática de improvisação de jogos teatrais aprimora as habilidades do praticante, 

como: integração, tomada de decisões, enfrentamento de desafios coletivos e individuais, 

aceitação de sentimentos, reconhecimento da sua existência e limites. 

O teatro teve seu florescimento na Grécia antiga, se tornando, mais tarde, 

conteúdo inserido dentro do currículo de diversas escolas. Sua presença é observada desde 

as séries iniciais, tornando as aulas de artes mais interativas, visto que a expressão 

corporal é elemento básico no ensino de teatro, tornando eficaz a própria aprendizagem 

da linguagem teatral gerando diversos benefícios aos alunos. 

De que maneira podemos utilizar os jogos teatrais a serviço do ensino de 

teatro dentro da Escola? De que forma aliar o conteúdo teórico com desdobramentos 

práticos? Esse artigo vislumbra propor a busca de caminhos para essas perguntas.  

As vivências de improvisação desenvolvidas em aulas de teatro estão 

diretamente relacionadas ao próprio estado do jogo teatral, propiciando a consciência 



corporal, autoconfiança, desenvolvimento cognitivo, sensório e motor, dentre outros 

benefícios. 

                  Este artigo busca analisar o jogo teatral enquanto ferramenta de fundamental 

importância no ensino de teatro no âmbito escolar. O estudo deu-se a partir da vivência 

em uma disciplina do Curso Superior de Licenciatura em Teatro, denominada 

Improvisação. O processo consistiu na junção entre teoria e prática teatral através de 

exercícios e jogos, que serão detalhados no decorrer da pesquisa. 

  
O texto a seguir caracteriza-se como resultado obtido através da disciplina 

Improvisação Teatral, no Curso Superior de Licenciatura em Teatro da Universidade 

Federal do Ceará (UFC), posteriormente sob orientação da Profª. Ms. Raimunda Cid 

Timbó, através da Faculdade Tecnológica Darcy Ribeiro. 

Inicialmente se fará uma breve exposição das origens do jogo de improviso e sua 

relação com o Teatro, apresentando os referenciais teórico-práticos eleitos para a reflexão 

sobre o jogo teatral e o ensino do Teatro na educação escolar. Em seguida, serão 

explicitados os elementos constituintes do jogo e as habilidades que dele derivam, 

enfatizando-se o resultado prático final da disciplina e os fatores que favorecem e 

dificultam o jogo teatral. Paralelamente serão apresentados os objetivos da investigação 

em curso e as possíveis contribuições do esclarecimento acerca do trabalho com jogos de 

improviso para o ensino do Teatro na educação escolar. 

            O embasamento teórico parte de Jean-Pierre Ryngaert ( 2009) e Viola Spolin 

(1986 e 1999) com a definição de conceitos de jogo teatral e improvisação, perpassando 

por Ana Mae Barbosa (2010) e Piaget (1967), na contextualização do ensino de Arte no 

Brasil. 

2. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS  
 

A pesquisa bibliográfica colabora para enriquecer o trabalho científico na 

medida em que auxilia a compreensão do assunto estudado através dos posicionamentos 

dos diversos autores que discorrem sobre o jogo teatral. Esse momento partiu da 

observação sistemática da disciplina de Improvisação, as leituras e exercícios trabalhados 

em sala de aula. 



A investigação se divide em dois momentos. O primeiro foi composto pela 

fundamentação teórica a respeito de jogo teatral, seus elementos e desdobramentos. Em 

seguida, é analisado o resultado prático final. 

 A análise e a interpretação dos resultados buscaram a reflexão sobre uma 

possibilidade de desenvolver exercícios didático-teatrais e pensar em possíveis resultados 

a partir dessa prática em sala de aula.  

O presente estudo é relevante tanto para profissionais das artes cênicas quanto 

para professores de teatro e arte-educação, de modo geral. 

 

3. E SURGE O TEATRO 

 O jogo teatral aliado ao improviso está intimamente ligado às próprias origens do 

Teatro, desde a Itália do séc. XVI, quando trupes de atores profissionais causavam 

efervescência pelas ruas onde passam com sua arte teatral. 

A Commedia all improviso que posteriormente seria denominada Commedia 

dell’arte é justamente o gênero de teatro popular onde esses atores. Além de atores, esses 

artistas também tinham outras habilidades: eram dançarinos, cantores, acrobatas e 

mímicos, que se utilizava de um repertório de cenas para representar narrativas do 

cotidiano com auxílio do improviso do jogo teatral. Os artistas eram conhecidos como 

saltimbancos, e exibiam suas habilidades nas vias públicas ou nas feiras. Traçavam um 

roteiro pré-estabelecido sobre o que iria acontecer tendo o desenrolar da história 

alimentada justamente pelo instante presente e repentino da encenação seguindo a 

inspiração do momento. 

A originalidade da commedia dell'arte residia no espaço dado à criatividade do 

ator, qu improvisava o diálogo e lançavamão dos mais variados recursos repres

entativos, embora dentro de um esquema de enredo e de cenário praticamentec

onstantes. Este tipo de comédia muito popular veio a influenciar o circo, o bail

ado e muito do teatro moderno. (INFOPEDIA, 2014, online) 

Dentro dessa perspectiva de ligação entre jogo, improviso e teatro, tivemos o 

desenvolvimento dessa arte por vários países, refletindo justamente esses princípios 

constituintes da cena nas escolas e universidades de teatro da atualidade, mostrando o 

quanto ainda está viva a chama que foi acesa lá no passado. Exemplo claro disso são os 

Cursos Superiores de Teatro, que têm em suas grades curriculares inseridos disciplinas 

específicas sobre Improvisação Teatral. “Qualquer um pode atuar, qualquer um pode 



improvisar, qualquer um pode adquirir as habilidades e competências para ser o senhor 

dos palcos”. (SPOLIN, 1999, p.3) 

Justamente ao entrarmos em contato com a disciplina Improviso Teatral ficaram 

algumas inquietações. Tratando-se de um curso de licenciatura, refletimos e discutimos 

sobre questões relevantes ao ensino de teatro dentro de sala de aula. Quais os desafios 

enfrentados ao inserirmos o jogo teatral em sala de aula? Que habilidades são trabalhadas 

ao estimularmos o improviso? 

4. JOGO TEATRAL? QUE BICHO É ESSE? 

              Ao focarmos o nosso olhar para a improvisação teatral, nos deparamos com o 

termo jogo teatral. Segundo Spolin (1999), o jogo teatral é o momento presente. É a zona 

de conflito. É o espaço que gera a ação. Portanto, jogar é fazer. É jogando que 

descobrimos/ aprendemos/ adquirimos elementos que compõe diversos tipos de 

conhecimentos. 

              O jogo teatral permite a descoberta desses elementos por parte do ator/jogador 

de forma gradativa ao longo do processo. É como uma caixa de bombons, que você come 

um, delicia-se, depois come outro e assim por diante. Ao abrir cada bombom, a surpresa 

de encontrar algo novo. Um novo sabor talvez. No caso do jogo teatral, um novo 

conhecimento, uma nova habilidade a cada jogo que é proposto e realizado. 

Ao longo do processo em sala de aula, de cada jogo que era proposto pelo 

professor, fomos aprendendo e construindo, por exemplo, o conhecimento estético: 

percepção do espaço, noção da relação palco/plateia, diferenças de níveis e velocidades, 

a colocação da voz no espaço, ritmo, prontidão, expressividade, entre outros.  

Ao falarmos de conhecimento estético, devemos também salientar as habilidades 

adquiridas com o jogo teatral. Spolin (1986) coloca em seus textos que o jogo constitui-

se como cerne da manifestação da inteligência do ser humano.  Para que isso aconteça, o 

jogo é estruturado de forma pedagógica. Tomamos conhecimento então de dois tipos de 

habilidades proporcionadas pelo jogo teatral: as psicopedagógicas e as estéticas.  

  As habilidades psicopedagógicas partem da vertente do jogo como pedagogia, 

no caso da sala de aula, do jogo como pedagogia escolar (ensino/aprendizagem). Podemos 

citar alguns exemplos destas habilidades: respeito, organização, inter-relação. Tais 

percepções são claras, principalmente, após o processo da vivência dos jogos teatrais na 

nossa própria sala de aula.  



Todos os jogos exigiam dos alunos, primeiramente, um senso de organização; de 

escuta; de atenção. Recordamos de um dos primeiros jogos propostos: uma canção, a 

saber: “Foi Tupã, foi Tabajara”. Em círculo e de pé, os alunos juntos cantavam a canção 

e faziam os movimentos a comando do professor (bater o pé no chão, acompanhar a 

música com palmas, diminuir ou aumentar o tom de voz, aumentar a velocidade dos 

movimentos, dentre outros). Colocávamos em prática no exercício, muitas vezes sem 

perceber, as habilidades como a organização, a percepção de si e do outro e, 

consequentemente, a inter-relação.  

  Por sua vez, as habilidades estéticas, são aquelas que partem do jogar, do estar 

presente no jogo: as formas não verbais (expressividade), a relação que se gera entre 

palco/plateia, a contracenação, a prontidão, o ritmo, entre outros. Tais habilidades foram 

aprimoradas inúmeras vezes em sala de aula.  

Por exemplo, no jogo de criação de cenas. Três alunos começam a dinâmica do 

jogo indo para o centro do palco. Nesse jogo, não se usava palavras, apenas gestos. Ao 

longo do jogo, o professor/instrutor dizia palavras como: guerra, dentista, assalto. 

Conforme as palavras eram ditas os três jogadores no centro do palco deveriam inseri-las 

no jogo, em forma de gesto/ação. A cada nova palavra, novos jogadores entravam em 

cena dando assim uma nova dinâmica para o que já tinha sido criado. 

É importante ratificar que o jogo teatral e o despertar do estado intuitivo tem 

relação constante e peculiar. Sabemos que a intuição não é ensinada, pois ela vai além do 

que é conhecido por nós. É necessário que sejamos surpreendidos por ela durante o jogo. 

O envolvimento do ator/jogador precisa ser completo e livre de pré-julgamentos, pois o 

intuitivo só pode ser sentido no momento da espontaneidade, no momento em que nós 

como jogadores estamos livres para o jogar com o outro, para o agir.  

O jogo teatral organicamente nos propõe a busca pelo intuitivo, mas recordamo-

nos, como alunos, de como no início da disciplina de improvisação era difícil desprender-

se dos pré-julgamentos; dos questionamentos e estarmos imensos no jogo. Porém, ao 

avançar do processo, a forma como os jogos eram propostos (alongamento, exercício de 

aquecimento, jogo teatrais), favorecia a entrega no jogo e consequentemente, o despertar 

do intuitivo.  

  Além das habilidades acima citadas, quando se fala de improvisação; de jogo, 

existem também os elementos dramáticos e os elementos estruturais do jogo teatral. O 

problema é o objeto do jogo que proporciona o foco. Quando temos um problema a ser 

resolvido durante o jogo, a concentração; o foco é gerado organicamente. As regras do 



jogo teatral incluem a estrutura dramática (Onde/Quem/O Que) e o foco, mais o acordo 

de grupo. 

  Os elementos dramáticos citados por Spolin (1986) são extremamente 

importantes, seja no jogo teatral em sala de aula, ou mesmo na construção de cenas 

improvisadas. Todos os jogos são baseados em problemas a serem solucionados. E são 

esses problemas que proporcionam o foco do jogador no jogo que está sendo proposto, 

de forma que a colocação dos elementos dramáticos ajuda o jogador a permanecer em 

estado de prontidão; no momento presente.  

Tratando-se do processo de construção de cenas improvisadas, é importante que 

exista, por parte do instrutor, a instrução usando os elementos dramáticos. Ou seja, o 

jogador cria as cenas a partir desses elementos (Onde/Quem/O Que). Além dos elementos 

dramáticos, existem também os elementos estruturantes: foco, instrução e avaliação. Vale 

salientar que o jogo teatral não existe sem esses três elementos.  

  Focando especificamente na condução de uma aula de teatro, todos os três 

elementos estruturantes são igualmente importantes. O instrutor, como o próprio nome já 

diz, é aquele que instrui. Ele conduz o jogo com a fala. A instrução precisa ser clara, 

concisa e deve estimular o jogador, já que a instrução é um dos meios geradores de energia 

para que o processo do jogo teatral aconteça: 

A instrução pode ser evocativa, plena de potencialidades; pode ser um 
catalisador estimulante, provocante. Adições às instruções impressas irão 
surgir espontaneamente e instantaneamente quando você estiver trabalhando 
com o foco. (SPOLIN, 1986, p. 33) 

  Para que a condução aconteça da melhor forma, o instrutor precisa também estar 

no foco do jogo. É a concentração extrema para perceber ao longo do jogo que instrução 

deverá ser dada ou mesmo modificada. Por fim, a avaliação do próprio instrutor sobre 

aquela aula que foi ministrada deve acontecer constantemente.  

Cada condução de aula é um processo. A cada aula um novo jogo que exige foco 

para que haja uma boa instrução e o processo de avaliação dessa condução é primordial 

para que as novas próximas conduções sejam ainda mais elaboradas; mais bem 

preparadas.      

  O processo acima citado acontece da mesma forma com a figura do Diretor de 

um espetáculo. O Diretor conduz: na escolha do texto, no estudo do texto, na escolha de 



personagens, na direção de cenas. Ele, assim como o instrutor, é um guia. Ele estimula o 

elenco, inclusive por meio de jogos teatrais.  

 

5. A CONDUÇÃO DO JOGO TEATRAL 

Tomamos aqui o exemplo dessa condução, a construção do exercício final da 

disciplina de improvisação: Avesso, Averso: Há versos. O exercício foi criado a partir de 

vivências ao longo das aulas as quais os próprios alunos produziram o texto a ser 

trabalhado. Todas as cenas criadas emergiram do jogo teatral em sala de aula: quando o 

jogo de cena se torna vida, poesia e estética. No processo, se uniram as duas figuras já 

citada: instrutor e diretor. Ambos com o mesmo papel, porém com perspectivas 

diferentes. 

No jogo teatral, devemos levar em consideração a tríade que Ryngaert (2009) nos 

apresenta: o jogar para si, jogar para os outros e jogar diante dos outros. Essa tríade é 

fundamental para o processo de criação. Afinal, como criar apenas para si? Mesmo que 

se crie sozinho, a criação é para o outro.  

  A tríade faz parte do processo de criação e do conhecimento. O jogo é coletivo, 

não se desenvolve de forma solitária. O objetivo do jogo é também comunicar e é isso 

que a tríade em questão permite. O jogador joga para si e o jogar para si gera presença 

e energia, joga diante do outro (seu parceiro de jogo) e joga para os outros 

(público/plateia). A falta de um desses elementos no processo de criação pode causar 

desequilíbrio no ato de jogar: 

Joga-se para si diante dos outros, e as remessas incessantes de olhares 
caracterizam as atividades. No entanto, não vou me referir à representação 
teatral – tal como é entendida tradicionalmente – que distingue estatutos 
diferentes para atores e espectadores. No quadro da formação, julgo 
indispensável que essas funções sejam ocupadas alternadamente por todos os 
participantes.  (RYNGAERT, 2009, p.30). 

 

             Ryngaert (2009) apresenta também fatores que podem ser obstáculos do jogo 

teatral:  

Algumas dificuldades descritas aqui são evidentes. Elas são ainda mais 
perniciosas quando alimentam o sentimento de que o jogo existe, enquanto se 
desenvolvem apenas simulacros. Para além das disputas de escolas e de opções 
estéticas, somos levados a nos interrogar sobre o jogo quando ele é definido 
em primeiro lugar negativamente, isto é, quando percebido apenas pela sua 
ausência.  ( p.45). 

Imagem 01 – Ensaio do exercício Avesso, 

Averso: Há versos. 

Imagem 02 – Ensaio do exercício Avesso, 

Averso: Há versos. 



  Um dos fatores que pode ser obstáculo no jogo é a inibição. A inibição por estar 

jogando. Muitos jogadores, ao estarem no jogo, sentem medo/receio de serem julgados 

pelo público. Saber que está em cena e que o olhar do outro está focado em você causa 

angustia. Muitas pessoas não sabem lidar com essa angustia e a inibição é clara para a 

plateia ou para os outros jogadores.  

A inibição influi diretamente naquilo que o jogador pode ou não fazer e, 

principalmente, na sua relação com o outro. É como se o jogador travasse e mesmo com 

o estímulo do outro não conseguisse jogar. Percebemos então a falta de confiança da 

pessoa nela própria e naquilo que é capaz de realizar (afinal, todos são capazes, desde que 

se permitam entrar na atmosfera do jogo, longe de julgamentos) e também a falta de 

confiança no outro.  

  Em contraponto da inibição tempos também a extroversão. É curioso pensar que 

a extroversão pode ser também um obstáculo no jogo. Pode parecer contraditório, já que 

é bom ter jogadores extrovertidos, porém a extroversão em excesso pode virar 

cabotinismo e merece atenção.  

É prejudicial para a capacidade do jogo aquele jogador que deseja estar no centro 

do jogo o tempo inteiro (muitas vezes bancando o louco), por consequência, muitas vezes, 

o jogo não acontece, já que a extroversão em excesso faz com que esse jogador esqueça-

se, inclusive, da existência dos parceiros.  

  Por fim, mais um obstáculo do jogo que acreditamos ser bastante curioso: o 

savoir-faire; a cristalização. É interessante pensar que os jogadores que já fizeram teatro 

têm muito a agregar no jogo. E de fato é verdade. Percebe-se que aquele jogador com 

experiência tem muito a dar com seu parceiro de jogo, por exemplo.  

Porém, a experiência desse jogador pode também atrapalhá-lo. Lembramos aqui 

que o jogo é algo que parte do intuitivo, daquilo que é espontâneo e o que acontece muitas 

vezes é que esses jogadores, com mais experiência, trazem de fora elementos para 

inserirem no jogo. Elementos que se repetem por já estarem cristalizados no corpo/mente 

daquele jogador. Tal cristalização não prejudica apenas o jogador, mas também aquele 

que joga com ele.  

  Além dos fatores que podem ser obstáculos do jogo teatral, Ryngaert (2009) 

apresenta fatores que podem ser a favor do jogo teatral: 

A capacidade de jogo de um indivíduo se define por sua aptidão de levar em 
conta o movimento em curso, de assumir totalmente sua presença real a cada 
instante da representação, sem memória aparente daquilo que se passou antes 
e sem antecipação visível do que irá ocorrer no instante seguinte. ( p.54 e 55). 



  Dentre eles a presença, que de forma alguma deve ser confundida com uma 

necessidade do jogador de aparecer. A presença não quer dizer apenas o estar no jogo de 

corpo presente, mas sim está relacionada a uma energia por estar jogando. Uma energia 

vibrante que parte do jogador que se permite estar presente no jogo de forma livre. É 

difícil aprender a ter presença, a gerar e canalizar a energia para o jogo. Por isso é 

importante que o jogador esteja imerso na situação ali proposta, para que essa energia 

possa, de forma orgânica, brotar com o desenrolar do jogo.  

  Outro fato interessante é a escuta, inclusive combina com a presença, já que para 

escutar é preciso que eu esteja presente no jogo. É interessante refletir sobre a escuta, 

porque é algo que se pressupõe como básico no jogo teatral. Afinal, como estar em cena 

em um determinado espetáculo, ou como estar jogando com o outro e não escutar? O fato 

é que isso acontece muito.  

A escuta requer alerta, prontidão. Estamos, como jogadores, muito acostumados 

a apenas dar a fala e não sabemos recebê-la (essa fala sendo conhecida ou não). Portanto, 

é importante que estejamos totalmente receptivos ao outro para que a escuta de fato 

aconteça.  

  Quando a escuta acontece, existe uma resposta a isso, a reação, também 

considerada um fator que favorece o jogo teatral. O ator que escuta, apropria-se daquilo 

da forma que achar melhor para dar a resposta. É a partir dessa reação que a ação acontece 

de fato. É reagindo que eu conduzo o jogo para determinado objetivo. Os jogadores são 

todos condutores do jogo. Entra aqui também a imaginação (que rumo eu posso dar a esse 

jogo?). Claro que tudo isso acontece de forma orgânica. É um exercício. Quanto mais se 

joga, mais se aprimora a presença, a escuta e a reação.  

  Por fim, o autor cita também a cumplicidade. A tão importante cumplicidade. 

Ela que é considera uma das dimensões de prazer do jogo. Afinal, existe prazer maior do 

que estar presente no jogo, gerando energia potencial para que ele aconteça, sabendo 

perceber/escutar e com isso reagir ao outro? A junção de todos esses fatores permite uma 

comunicação privilegiada no espaço da ação; do jogo. É aí que surge então a 

cumplicidade, enriquecendo sempre esse processo.  

Para Ryngaert (2009) é importante refletimos também sobre o uso de imagens 

durante a improvisação: durante o jogar. É fato que quando se fala de jogo, parece ser 

muito fácil jogar, mas sabemos que o jogo exige uma série de fatores, tais como: se 

movimentar pelo espaço, estar atento a esse espaço, estar atento ao outro, imaginar, criar, 



falar, escutar, reagir, entre outros. Tudo isso num curto espaço de tempo e em um mesmo 

momento: 

O trabalho com imagem é uma maneira de fragmentar as dificuldades, de 
operar mais lentamente, eliminando a palavra ou limitando-a a raras 
intervenções. Como diz Bernard Grosjean sobre as imagens: “A dificuldade e 
a força do teatro-imagem residem em sua nudez, em sua quintessência. A 
palavra, ausente, não desempenha mais seu papel de descompressão, de 
explicação, de refúgio.” (RYNGAERT, 2009, p.99) 
 

  Tantas vezes diretores e instrutores propõem, especificamente, no início de 

trabalhos com determinado grupo, jogos que partem do princípio de criação de imagens 

individual (como no exercício em que o instrutor pede que imagens sejam formadas a 

partir das palavras que ele diz) e coletiva (como no exercício em que duplas ou grupos 

devem criar imagens a partir de algum comando do instrutor). Tudo isso para que o 

ator/jogador acostume-se com aquele espaço, com o tempo para realizar e encontrar o 

objetivo do jogo. Portanto, improvisação, jogo e criação de imagens estão intrinsecamente 

relacionados.  

 

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

     Percebemos, enquanto estudantes, o jogo como porta de entrada para a 

comunicação, proporcionando um espaço para a criação artística. Citamos aqui 

novamente o exercício final da disciplina Avesso, Averso: Há versos que, tendo emergido 

a partir do jogo teatral, ao ser apresentado, tornou-se um canal claro de comunicação 

dentro da própria Universidade. 

 Enfatizamos também a atuação do professor como parceiro nesse processo de 

criação, colaborando para estreitar os relacionamentos em sala de aula.  

Ao longo do processo da disciplina, após as experiências vividas em sala de aula, 

concluímos que a improvisação não é reflexo de uma vivência afetiva. É claro que a 

afetividade foi gerada no grupo, com a intensa convivência em cada aula e no processo 

de criação do exercício Avesso, Averso: Há versos.  

Porém, improvisação é a junção de experiências adquiridas fora do jogo, ou seja, 

no cotidiano e de experiências adquiridas também durante o próprio ato de jogar 

(conhecimento estético, habilidades psicopedagógicas, habilidades estéticas). Essas 

experiências, aliadas ao exercício constante de sair de si mesmo para ir ao encontro do 

outro dentro do jogo teatral, favoreceu o amadurecimento pessoal de cada de um nós. 



Amadurecimento enquanto estudantes; enquanto atores/jogadores e enquanto futuros 

profissionais da docência. 

Portanto, usar os jogos teatrais para facilitar a aprendizagem é conduzir o ensino 

de forma simples, prazerosa e ao mesmo tempo eficaz. 
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