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RESUMO 

 

O presente trabalho procura abordar a usabilidade do teatro, como peças           

didáticas/jogos teatrais em sala de aula em um contexto de ensino de Língua             
Inglesa para alunos do Ensino Médio, com o objetivo de mostrar aos            

professores e alunos uma saída para a rigidez do material didático proposto. O             

desenvolvimento do trabalho foi embasado em teorias da pedagogia e do           
teatro, de modo a combinar os dois conceitos e moldar aulas - de diversos              

temas do idioma - temáticas com jogos teatrais, podendo ser adaptadas para            
além do ensino de línguas. De modo geral, a pesquisa desenvolvida           

mostrou-se bastante consistente e digna de mais estudos tanto na área da            

educação quanto de teatro-educação, uma vez que une muitos elementos          
significativos de desenvolvimento para ambas as áreas.  
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ABSTRACT 

 

The theme studied hereby focuses on the possibility of incorporating concepts           

from theater theories to English classes for High School students. So, to            
attempt to accomplish such doing, theories from both areas are explored -            

education and theater (as in pedagogic plays) - in order to test and shape              

theme classes with theater games, with the possibility of changing the subject,            
so that the games can be enjoyed in every sector of the school. Overall, this               

subject of analysis showed great progress and advantage to both the           
educational and theater fields as barely explored areas of interest.  

 

Keywords: Theater; pedagogy; pedagogic plays.  
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1. INTRODUÇÃO 

 

 

Este Trabalho de Conclusão de Curso tem como tema “O Teatro como            
instrumento de ensino de Língua Inglesa no Ensino Médio”, que visa abordar            

justamente a interação dos aspectos teatrais dentro do processo de          

ensino-aprendizagem de alunos de inglês no E.M. Cada vez mais, torna-se           
notável o número de falantes de Língua Inglesa, bem como de outros idiomas,             

entretanto, da mesma forma, há apenas escolas selecionadas que         
proporcionam um ensino significativo e imersivo, sejam elas regulares, da rede           

pública ou privada, ou voltadas somente para o ensino de idiomas.  

Dentro deste cenário, é possível traçar o caminho que as metodologias           

de ensino de línguas já caminharam - e caminham até hoje - tradicional,             
audiolingual, sociointeracionista, input/output e outras. Ou seja, mesmo com         

diversas metodologias que têm inúmeras abordagens para como o ensino de           

línguas deve ocorrer, ainda existem divergências em relação ao ensino da           
gramática propriamente dita, por exemplo:  

[...] há uma indagação se a gramática que ensinamos, como          

ensinamos, contribui para que nossos aprendizes aprendam a língua         

de forma significativa, isto é, algo que tenha a ver com o universo dos              

alunos, que faça com que eles produzam língua, em vez de somente            

reproduzi-la. Enfim, usar a língua de forma contextualizada. (PACKER,         

AISSA, 2008, p. 2) 

Portanto, o objetivo é que, trazendo o teatro como base e suporte, o             

professor tenha meios o suficiente para manter a aula dinâmica, significativa e            
relevante para a vida de cada um dos alunos, juntando isso aos conteúdos de              

inglês. Por isso, sob o espaço de ensino de línguas é que se fundamenta este               

trabalho, justificando a necessidade dessa nova possibilidade para o plano          
educacional de Língua Inglesa nos estágios finais, a fim de mostrar, tanto aos             

alunos quanto aos professores, a relevância de pluralizar as formas de ensinar            
e de assimilar, colocando em evidência, por meio de jogos embasados na            

teoria das peças didáticas, o cenário de cada estudante, bem como seus            

posicionamentos no que diz respeito ao mundo, sempre levando em          
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consideração experiências individuais trazidas para o contexto coletivo de sala          
de aula. De acordo com Spolin, então: 

Uma criança só poderá trazer uma contribuição honesta e         

excitante para a sala de aula, por meio da oficina de teatro,            

quando lhe damos liberdade pessoal. O jogador precisa estar         

livre para interagir e experimentar seu ambiente social e físico.          

Jovens atuantes podem aceitar responsabilidades para      

comunicar-se, ficar envolvidos, desenvolver relacionamentos e      

cenas teatralmente válidas apenas quando lhes é dada a         

liberdade para fazê-los. (SPOLIN, 1996, p. 31) 

Logo, de modo geral, o tema procura trazer o contraste e a harmonia             

desses dois campos distintos, que, quando trabalhados de forma coerente e           
interativa, podem trazer resultados espetaculares para o desenvolvimento        

pessoal e coletivo/social de cada aluno, tendo como base, também, esse           
caráter de “liberdade”, reiterado por Spolin, Boal e, até mesmo, Freire. 

Para que isso seja de fato compreendido aqui, teatro e pedagogia serão            
colocados sob o mesmo passo, conceituando e moldando aulas temáticas de           

inglês voltadas para o 1° e o 3° ano do Ensino Médio, com o propósito de                

elucidar e delimitar a relevância de um tema intrínseco ao outro. Isto é, como o               
teatro aumenta e corrobora para um ensino de Língua Inglesa mais           
contextualizado e que visa a autonomia e formação moral frisada?  

Segundo Boal, dramaturgo e ensaísta brasileiro, em Teatro do Oprimido          

e outras poéticas políticas (1991), é de suma importância que o ator (neste             
caso, personagem-aluno e/ou aluno-atuante) seja livre, e para que isso          

aconteça, é preciso de que haja cumplicidade na interação com o outro            
ator-personagem, ou seja, transpassando esse conceito do mundo dos atores          

para a sala de aula, fica mais claro perceber que o objetivo principal é              

concretizar a fluidez e a liberdade de fala dentro do cenário escolar e social em               
que cada um dos alunos está inserido, tendo autonomia e perspicácia para            

questionar, criticar, mudar e ajustar as pré-determinações do        
“meio-ambiente”, tendo em mente o respeito e a característica idiossincrática          

do indivíduo do outro lado. 
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“Convém esclarecer que a liberdade não se refere fundamentalmente ao          

aspecto ‘físico’” (BOAL, 1991, p. 104), o que significa dizer que, além de             

estimular que os alunos saiam do conforto físico, que eles saiam também do             
conforto psíquico, o que será altamente proposto na exposição das aulas           

temáticas, por meio dos jogos teatrais.  

Amiúde, diante das mais diversas metodologias de ensino, é observado          

que essa visão específica, que anda lado a lado ao teatro, é pouco utilizada e               
sequer estudada, muitas vezes, por pesquisadores da educação e/ou do teatro.           

Contudo, integrando essa perspectiva às didáticas e metodologias há,         

somente, ganho, uma vez que gera uma série de benefícios para os alunos             
enquanto pessoas e enquanto estudantes de línguas (e estudantes no geral),           

como por exemplo: fluidez na fala, pensamento crítico, respeito,         
interdependência… e muitos outros aspectos importantes para a formação de          

um indivíduo moral e social.  

Ainda, durante os capítulos que se seguem, será abordada a real           

importância e o diferencial de colocar esse “elemento-surpresa” trazido pelo          
teatro nos ensinamentos de língua: a corporificação. Isso significa dizer que o            

professor tem a chance de sair do lugar comum e fazer parte essencial no              

desenvolvimento do seu aluno, por meio da corporificação das palavras em           
exemplos e ações concretas. Tal modo de visão do ensino de línguas é             

extremamente benéfica, uma vez que, de acordo com o que já foi            
experienciado em sala de aula - não somente de Língua Inglesa - é que, muitas               

vezes, os estudantes se veem tão presos quanto os professores nas formas            

tradicionais de ensino, afunilando as opções e o mais importante, o           
pensamento crítico e a imaginação.  

Por isso, o presente trabalho procura colocar todas essas         
questões-chave para o desenvolvimento linguístico, moral e pessoal do aluno          

de línguas junto ao teatro, que promove a corporificação em si, do            
vocabulário, da gramática e, especialmente, de possíveis situações sociais,         

trazendo a vivência completa e correta do mundo ao redor da língua.  

Considerando, este trabalho será embasado, prioritariamente, na       

pesquisa das duas áreas-chave para o desenvolvimento do tema, a pedagogia           
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e o teatro. Colocando em evidência a pedagogia que visa a autonomia e a              
interação, assim como o teatro que é interativo por natureza, e estudando os             

conceitos primordiais de peças didáticas, é possível formar uma base sólida e            
fundamentada nesses princípios em comum citados acima.  

Desse modo, à sombra dessas ideias, este trabalho        
fundamenta-se no conceito de que a combinação de ambos os elementos           

poderá trazer, acima de tudo, maior assimilação do mundo, ou seja, um ensino             
que começa na sala de aula e vai além das quatro paredes, colocando os              

estudantes em contato direto com suas experiências e experiências de outros,           

dando importância suma para o sentido de representatividade e autonomia,          
tudo isso, vinculado ao propósito comunicativo-interativo de uma aula de inglês. 

Além disso, é sabido que o mundo caminha cada vez mais próximo da             
era digital e virtual, ou seja, é importante conseguir fazer com que os alunos,              

mesmo meio a tudo isso, mantenham-se focados no crescimento pessoal e           
coletivo e na formação do pensamento crítico, ao mesmo passo que se            

integram na comunidade, seja ela física ou virtual. Melhor dizendo, é preciso de             
que os estudantes ainda tenham o sentido de sociedade e reflexão incumbidos            

no papel da escola, levando-os a trabalhar e estimular múltiplos sentidos que            

podem ser replicados em diversas situações relacionáveis fora da escola e/ou           
da comunidade escolar. 

Vale ressaltar que os jogos teatrais e as aulas temáticas que serão            
apresentadas no capítulo 3 podem ser adaptados e integrados em todos os            

níveis da língua e em outras disciplinas, também (Língua Portuguesa,          
Geografia, História etc), porém, para este trabalho, como foi dito previamente,           

foi escolhido analisar a aplicabilidade deles em aulas de Língua Inglesa para            

alunos de Ensino Médio. Essa escolha se deu pelo fato de que,            
recorrentemente, as atividades preparadas para níveis finais do ensino (assim          

como para alunos pré-vestibular) são focadas na mecanicidade e na otimização           
do processo de ensino-aprendizagem, sem fornecer, na maioria das vezes,          

uma prática educativa personalizada para cada aluno e cada necessidade.          
Segundo Freire, em Educação como Prática da Liberdade: 
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Desde logo, afastáramos qualquer hipótese de uma       

alfabetização puramente mecânica. Desde logo, pensávamos      

a alfabetização do homem brasileiro, em posição de tomada de          

consciência, na emersão que fizera no processo de nossa         

realidade. (FREIRE, 1967, p. 103) 

Como foi dito, então, a finalidade deste olhar para o ensino de inglês é              

conseguir criar um ambiente de socialização e aprendizagem de forma          
significativa com tomada de consciência ao longo do processo, saindo do           

escopo estritamente linguístico proposto em algumas aulas de línguas.  

Experimentáramos métodos, técnicas, processos de     

comunicação. Superamos procedimentos. Nunca, porém,     

abandonamos a convicção que sempre tivemos, de que só nas          

bases populares e com elas, poderíamos realizar algo de sério          
e autêntico para elas. (FREIRE, 1967, p. 102) 

Para tentar abarcar todas as questões apresentadas, o presente         

trabalho será dividido em capítulo de referencial teórico e capítulo de análise,            
que buscarão responder às indagações apresentadas e reafirmar o papel          
fundamental do teatro no processo de ensino-aprendizagem.  

No capítulo 2 - Referencial Teórico - serão apresentados todos os           

teóricos, pedagogos, dramaturgos e estudiosos usados para embasar o tema,          
com o intuito de fortalecer e justificar o corpus. Portanto, serão colocados os             

ideais pedagógicos, os ideais que dizem respeito ao teatro e ao           
teatro-educação em si e, por fim, a relação entre os dois.  

Já o capítulo de análise - 3 - que será dividido em duas categorias, cada               
uma com quatro jogos, procura analisar e averiguar a adaptabilidade e           

usabilidade do teatro em diversos contextos de sala de aula, por meio de aulas              
temáticas com jogos teatrais. Cada categoria tem um objetivo diferente com os            

jogos: a primeira foca no saber linguístico, aguçando, especialmente, os          

sentidos comunicativos, e a segunda, foca no saber comunitário e social           
propriamente dito, pondo os alunos frente a frente a problemas e soluções,            

indagações e discussões, posicionamentos e debates. 
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2. REFERENCIAL TEÓRICO 

 

Ao se falar de educação vem à mente o nome de Paulo Freire, um dos               

pedagogos pioneiros no Brasil e no mundo. Isso se dá por ele ser uma figura               
ativa na consolidação de uma pedagogia democrática, participativa e         

autônoma. Ele ratifica em um de seus livros, Pedagogia da Autonomia:           

Saberes necessários à prática educativa (2019), a importância e a necessidade           
de haver a troca constante entre educador e educando, e que o dever principal              

de um educador é plantar a sementinha do saber e da crítica construtiva para              
que os discentes saibam como defender seus próprios pontos de vista em            

qualquer situação social.  

 

2.1. Pedagogia da autonomia: uma pedagogia democrática 

Ademais, para que isso seja de fato feito e compreendido não só pelos             
educadores aí afora, mas especialmente pelos educandos, a Pedagogia da          

Autonomia visa, acima de tudo, que o aluno possa construir seus caminhos na             
educação de maneira independente e simples, e para que isso seja alcançado,            

Freire coloca o seguinte ponto em jogo:  

[...] nas condições de verdadeira aprendizagem os educandos        
vão se transformando em reais sujeitos da construção e da          
reconstrução do saber ensinado, ao lado do educador,        
igualmente sujeito do processo. (FREIRE, 2019, p. 28) 

 

Isto é, o papel do professor vai muito além do que apenas um             

transferidor de conteúdo, ele é da ordem do ensinar a pensar da maneira             

correta e de desafiador; colocando propostas que geram mudanças nas          
atitudes e formas de pensar. O pensar de maneira correta, segundo o que é              

dito pelo pedagogo, vem da ideia do pensamento que sai da estrutura            
mecânica das coisas - ler mil livros não faz com que a pessoa tenha o               

pensamento crítico garantido ou intrínseco a ela. O leitor deve ter dúvidas de             

suas certezas para pensar certo e não ser arrogante, o que quer dizer que não               
basta ter o vocabulário e a gramática corretos, se não conseguir construir            

esses pontos juntamente a percepção crítica de tudo e de todos. Portanto, a             
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prática do ensino-aprendizagem de educadores e educandos críticos traz         
consigo a carga de que todos são seres históricos, uma vez que o aprender              
vem da historicidade, bem como de sua reinvenção. 

Pensar certo, do ponto de vista do professor, tanto implica o           
respeito ao senso comum no processo de sua necessária         
superação quanto o respeito e o estímulo à capacidade         
criadora do educando. (FREIRE, 2019, p. 31) 

 

Isso significa, portanto, que o sumo dever do educador é colocar os            

alunos fora da caixa dos saberes socialmente construídos na prática          
comunitária e reinventá-los, mas em hipótese alguma, anular a existência de           

tais saberes - “discutir com os alunos a razão de ser de alguns desses saberes               
em relação com o ensino dos conteúdos.” (FREIRE, 2019, p. 31), uma vez que              

se faz necessária a discussão da realidade concreta com os alunos, que deve             
ser associada a disciplina cujo conteúdo se ensina.  

Entretanto, plantar tal semente do pensamento crítico nos alunos é          
tarefa extremamente desafiadora para os docentes. Para fazê-lo, é necessário          

que seja sempre ressaltada a relevância de levar para a sala de aula a              

conexão com realidade e saberes de cada um dos alunos, de maneira que eles              
possam se identificar. Logo, segundo Freire (2019), na prática         

educativo-progressista, o pensamento crítico não vem de forma automática         
para os discentes, mas sim, por meio de tarefas vitais que vão estimular e              

sugestionar a “curiosidade crítica, insatisfeita, indócil.” (FREIRE, 2019, p. 33), e           

este é um dos motivos pelo qual a experiência educativa deve sair das bases              
do chamado treinamento técnico, quebrando com todos esses ideais no ato de            

formar pessoas. O treinamento técnico seria, então, o ato de formar pessoas            
utilizando uma estratégia corporativa/empresarial que se volta para a         

capacitação de atividades específicas, para que sejam feitas de maneira mais           

prática e competente, a modo de minimizar os riscos e agilizar processos de             
maneira geral. Tal método deve ser evitado, de acordo com Freire (2019),            

devido à falta de questionamento por parte dos alunos, por não instigar a             
inquietação indagadora.  

É exatamente por isso que Freire preza a importância de se levar em             
consideração o caráter político no papel da formação de alunos, dado que “o             
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ensino de conteúdos não pode dar-se alheio à formação moral do sujeito.”            
(FREIRE, 2019, p. 35). O que quer dizer, que, construindo alunos com bases             

fortes e consolidadas em conceitos verdadeiros e políticos, as chances de se            
criar um ser humano que tenha consciência de si e do próximo, assim como a               

sagacidade de poder colocar-se em espectros mais profundos em relação sua           

visão de compreensão e interpretação dos fatos, é extraordinariamente         
superior.  

Dessa forma, é possível abordar a questão de que os alunos, de modo             

geral, absorvem muito rapidamente o que lhes é falado, e para o pedagogo,             

essa qualidade deve ser explorada e coloca em uso na sala de aula. “Ensinar              
exige a corporificação das palavras pelo exemplo” (FREIRE, 2019, p. 35). O            

que o termo sugerido quer dizer é que para que os alunos consigam reproduzir              
algo absorvendo o que veem, o educador deve se colocar em suas explicações             

de modo que suas palavras tomem forma, se concretizem, isto é, ele deve agir              

como ele prevê que o aluno aja, e para que isso seja feito, as palavras devem                
vir à vida, deixando o mundo abstrato, e com isso, sendo exemplo inspirador,             
concreto e real.  

Assim, o problema que é realmente levantado por Freire (2019) como           

um dos pontos centrais nessa afirmação é que muitos docentes se valem de             
falas e ações que não condizem com o que é pedido do aluno, “O professor               

que realmente ensina, quer dizer, que trabalha os conteúdos no quadro da            
rigorosidade do pensar certo, nega, como falsa, a fórmula farisaica do ‘faça o             

que mando e não o que eu faço.’” (FREIRE, 2019, p. 35). Tendo isso dito,               

Freire reitera a ideia de que a principal tarefa do educador é, então, desafiar o               
educando - pelas suas próprias ações - e fazer com que ele consiga por meio               

do pensar certo, dos argumentos certos e do agir certo se fazer entender em              
qualquer situação. Por conseguinte, “Não é possível ao professor pensar que           

pensa certo mas o mesmo tempo perguntar ao aluno se ‘sabe com quem está              

falando.’” (FREIRE, 2019, p. 36). Trecho este que leva a reflexão do papel da              
autoridade do professor; o educador deve se colocar como figura de respeito e             

de autoridade, mas o mesmo tempo que faz isso, deve criar um ambiente no              
qual o aluno possa sentir que consegue “vencê-lo” num debate simplesmente           
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pela força de seus argumentos, sem pensar “com quem está falando”, mas sim,             
em que palavras e argumentos está se apoiando.  

Levando isso em consideração, Paulo Freire coloca em lados opostos: a           

curiosidade ingênua, inerente ao ser, e a curiosidade epistemológica. A grande           

diferença entre elas é a parte crítica que se põe como base; ou seja, ao levar o                 
aluno a pensar de maneira correta, de maneira crítica, o professor consegue            

despertar algo além do senso comum, transformando o pensamento em algo           
metódico. 

A superação e não a ruptura se dá na medida em que a             
curiosidade ingênua, sem deixar de ser curiosidade, pelo        
contrário, continuando a ser curiosidade, se criticiza. Ao        
criticizar-se tornando-se então, permito-me repetir, curiosidade      
epistemológica. (FREIRE, 2019, p. 33) 

 

Quer dizer, torna-se indispensável o estímulo da curiosidade já         

existente, para que seja possível a transformação individual. O que é posto            
aqui, dessarte, é a habilidade de ter o velho e transformá-lo em novo,             

ressignificá-lo. Além disso, juntamente a possibilidade que todos os seres          
humanos têm de se modificar e de melhorar é que Paulo Freire criticiza toda              

forma de preconceito, colocando como aliados o discernimento e a curiosidade           

epistemológica, uma vez que sem a percepção e a condição do outro, não é              
possível mudar, evoluir sem o movimento dinâmico, dialético, entre o fazer e o             

pensar sobre o fazer.  

Assim, a ação educativo-prática está completamente ligada à autonomia         

dos educandos, mas sobretudo à interação e ao ensaio de assumir-se em            
diferentes contextos e cenários sociais, criticizando e pondo em prática ações           

de igualdade e coletividade.  

É nesse sentido também que a dialogicidade verdadeira, em         
que os sujeitos dialógicos aprendem e crescem na diferença,         
sobretudo no respeito a ela, é a forma de estar sendo           
coerentemente exigida por seres que, inacabados,      
assumindo-se como tais, se tornam radicalmente éticos.       
(FREIRE, p. 59) 

 

Melhor dizendo, o educador deve sempre ter em mente o objetivo           
essencial de que sê-lo é ter a chance de desenvolver gente, de colocar o              
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trabalho de uma vida e dedicar-se a outra, sabendo que deve-se respeito à             

autonomia e à identidade do educando, o que exige, sobretudo, uma prática            
coerente em tudo . 

Ainda, Freire coloca em seu livro qual deve ser o real sentido da palavra              

“autonomia”: é preciso que o professor mostre, a todo o tempo, apoio ao aluno,              
para que, sozinho, ele consiga vencer e ultrapassar seus obstáculos e           

dificuldades, mantendo a ideia de que o pensamento crítico o ajudará nesse            
processo, dando-lhe melhores ferramentas de superação. “[...] ensinar não é          

transferir a inteligência do objeto ao educando, mas instigá-lo no sentido de            

que, como sujeito cognoscente, se torne capaz de inteligir e comunicar o            
inteligido.” (FREIRE, 2019, p. 117) 

E é precisamente isso, esse pensamento que promove a reflexão acerca           
de qual deve ser o real significado da palavra educação. A educação é política;              

ela não deve ser colocada a quilômetros de distância da politicidade e isso se              
dá pelo fato de que sem o aspecto político, a educação assumiria apenas o              

papel conteudista, sendo que o real propósito deve sempre ser uma           
combinação disso com o caráter de formadora ética - educação + educador            

assumem este papel. “Se a educação não é a chave das transformações            

sociais, não é também simplesmente reprodutora da ideologia dominante.”         
(FREIRE, 2019, p. 110).  

Por fim, Freire coloca em questão um assunto de extrema importância           
para este trabalho, especialmente ao se tratar de alcançar os efetivos objetivos            

da educação: é preciso saber ouvir, uma vez que, só assim, o educador             
conseguirá fazer mudanças em seus discursos e seus posicionamentos,         

colocando os valores dos seus alunos em lugar de prioridade, e assim, sendo             
exemplo de ação - ouça para ser ouvido.  

No processo da fala e da escuta, a disciplina do silêncio a ser             
assumida com rigor e a seu tempo pelos sujeitos que falam e            
escutam é um sine qua (essencial, indispensável) da        
comunicação dialógica.” (FREIRE, 2019, p. 114).  

 

Ou seja, é assim, segundo Freire, que o professor deve se ver: como um              
facilitador, um exemplificador, para possibilitar que o aluno se veja como           
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arquiteto de sua própria prática cognoscitiva - protagonista e desenvolvedor de           
seu próprio processo de descobrimento do conhecimento e dos saberes.  

 

2.2. O teatro: peças didáticas e seus pilares 

Não obstante, para melhor compreender o objetivo deste trabalho, é de           

suma importância colocar como aliado à teoria da educação vista acima, o            
teatro. Segundo Márcia Cristina Cebulski, o teatro não pode ser          

imperativamente colocado como de origem grega, porém, acredita-se que as          
representações teatrais - essencialmente de cunho religioso - começaram nas          

pequenas civilizações que viviam às margens do Mar Mediterrâneo. Sabendo          

disso, uma das ramificações das representações teatrais é a alegoria, que vem            
do grego e significa “dizer o outro”.  

Tal conceito é amplamente utilizado desde c.46-120d.C por Plutarco “na          

interpretação dos mitos de Homero” (GAMA, 2016, p. 2) e como meio de             

espalhar ideologias, trazendo ideias e princípios abstratos por um novo recorte           
de visão de mundo, uma vez que o conceito de alegoria vem como             

interpretação física de conceitos homéricos e figurativos, trazendo espaço para          
análise e compreensão mais amplas e palpáveis de tais.  

Por isso, em peças teatrais, as alegorias tendem a aparecer por meio            
das personagens, simbolizando alguma figuração, evento ou até mesmo ideia          

abstrata e podem, ou não, ter cunho educativo e moral. A título de exemplo, há               
os autos de Gil Vicente, como O Auto da Barca do Inferno, que justamente por               

meio de personagens concretas procura simbolizar críticas e conceitos sobre          
instituições e ideias intangíveis.  

Assim, por meio das alegorias, muitas contradições e oposições são          

postas, abrindo espaço para diferentes camadas, grupo sociais e ideologias.          
Contudo, a ideia não é causar conflito negativo, mas sim, conflito construtivo            

que faça com que tais diferenças sejam abraçadas, discernidas e desveladas.            
“Verifica-se que para construir uma alegoria, o mundo deverá ser          

esquartejado.” (GAMA, 2016, p. 8). Ou seja, o que Joaquim Gama quer dizer             

em Alegoria em Jogo é que para se construir uma alegoria que seja um gesto               
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linguístico plenamente intencional, é necessário que o conceito seja traduzido e           
colocado em comunhão com o passado, o presente e o futuro, dando assim,             

múltiplas interpretações para o mesmo tema, ao mesmo tempo que coloca-o           
como coexistente de todos os tempos.   

É essa uma das ideias principais que foi utilizada para construir a            

concepção em volta do teatro e que serve como base para o que é chamada a                
pedagogia do teatro, termo bastante utilizado por Ingrid Dormien Koudela          

(1996) em suas análises de caráter didático. Portanto, segundo a estudiosa, a            
pedagogia do teatro como peça didática desempenha um papel de extremo           

valor no ato de democratização da arte em si, vista como uma alternativa de              

educação que possibilita que novos pontos de vista e desdobramentos do ser            
sejam explorados. Isto é, por meio do teatro como pedagogia, os educandos           

teriam nova oportunidade de acesso à arte e ressignificação de conceitos           
pré-postos.  

Deste modo, o principal foco e propósito da peça didática é fazer com             

que o ensino-aprendizagem venha por meio da atuação em si, não apenas pela             
recepção passiva dela, como o que é feito em grande parte dos modelos tanto              

antigos quanto atuais de didática e metodologia dentro do teatro. E para que             
isso seja feito de fato, os atuantes/alunos precisam desempenhar, também,          

papel de espectadores, como o que foi previsto pela pedagogia para um            

ensino-aprendizagem significativo e eficaz. Ou seja, o teatro educação é          
pensado de tal forma que visa exercícios artísticos que geram coletividade,           

todos esses embasados em teorias políticas, artísticas, musicais e dramáticas,          
promovendo o autoconhecimento para todos os envolvidos.  

 

Tal conexão significativa que pode haver entre ensino-aprendizagem e a          
peça didática vem de maneira bastante fluida quando são colocados à frente os             

ideais propostos por Bertolt Brecht. Brecht, dramaturgo alemão considerado         
referência ao se tratar de teatro educação, começa com o conceito de peça             

didática quando se vê diante de um conflito que foi gerado pela produção da              

cultura de massa de uma de suas obras: Ópera dos três vinténs, sentindo a              
necessidade de se posicionar, de certa forma, contra o movimento. Então,           

como é dito por Koudela (1996) em Texto e Jogo, esse embate contra a              
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indústria cinematográfica foi levado à justiça com o intuito de revelar a todos a              
real ideologia por trás dela.  

Com isso, Brecht se viu motivado a cunhar um termo que levasse em             

conta outros aspectos do teatro, da arte; “Através da peça didática, Brecht            

propõe a superação da separação entre atores e espectadores, através do           
Funktionswechsel (mudança de função), do teatro” (KOUDELA, 1996, p. 13).          

Isto é, renunciando à adaptação filmada de sua obra e à toda a indústria como               
um todo, “Brecht sublinha que a principal função da peça didática é educação             

dos participantes do Kunstakt (ato artístico). A peça didática ensina quando           

nela se atua e não através da recepção estética passiva.” (KOUDELA, 1996, p.             
13-14). Assim sendo, é de suma importância entender que o motivo o qual             

causou revolta por parte do dramaturgo foi a deturpação do significado genuíno            
de suas obras ao serem traduzidas, que é ensinar alunos-atuantes por meio da             

peça, da encenação propriamente dita.  

Dessa forma, fica claro que Brecht veementemente defendia a prática do           

exercício artístico coletivo, que leva em consideração a participação ativa da           
plateia no processo de aprendizagem, promovendo saída da zona de conforto           

e confronto com os próprios ideais.  

[...] a peça didática baseia-se na expectativa de que o atuante           

possa ser influenciado socialmente, levando a cabo       

determinadas formas de agir, assumindo determinadas      

atitudes, reproduzindo determinadas falas [...] não é necessário        

absolutamente que se trate apenas da reprodução de ações e          

atitudes valorizadas socialmente como positivas. Da      

reprodução de ações e atitudes associais também se pode         
esperar efeito educacional. (KOUDELA, 1996, p. 19) 

 

Em vista disso, a reflexão que é realmente sugerida pela proposta de            
Brecht é a de gerar indagação e influência em relação ao ambiente e às              

pessoas que o aluno/atuante é colocado de frente, permitindo-se ser vulnerável           
e colocar-se em todos os tipos de episódios visando o crescimento, não            

somente social, mas, sobretudo, intelectual.  
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Além disso, como é colocado por Ingrid Koudela, Viola Spolin e outros            
estudiosos da área, há um ponto de conflito na questão do teatro pedagógico             

que traz insegurança e dilema para o corpo docente, dado que é possível que              
haja a dúvida de que conteúdos sejam privilegiados e como atingir o equilíbrio.  

Talvez a questão não seja atingir um equilíbrio, mas que essas           
duas abordagens (livre expressão e ensino diretivo),       
tencionem-se e gerem práticas que contribuam para um ensino         
de teatro que articule o processo de ensino/aprendizagem do         
aluno com a apreensão de estruturas de significação da         
linguagem teatral” (MARTINS, 2017, p. 16)  

 

Ou seja, segundo o que é dito pelo orientando da própria Koudela, é             

mostrado que mesmo tendo em mente uma formação que preze pelo poder de             

liberdade de expressão da criança e do adolescente, ainda existe o dilema            
acerca de como a questão pode ser abordada, de modo que não privilegie ou              

ofusque nenhuma das áreas - educação e teatro. Pedro Martins (2017) coloca            
em sua tese um ponto extremamente importante ao se tratar deste assunto que             

é o fato de que existe, por parte do grupo de gestores, certa negligência ao se                
tratar da inserção do teatro como escola para atores no quotidiano dos alunos,             

dado que não se coloca como principal ator o processo de           

ensino-aprendizagem, mas sim, o resultado estético final. E esse é um dos            
pontos que será abordado mais para frente na parte da análise: como percorrer             

ambas as áreas sem perder o significado de nenhuma delas?  

Ainda, se tratando da oposição dos aspectos conteudista e         

contextualista, tem-se Richard Courtney, ator, pesquisador e professor de         
teatro inglês, e seu método dramático. Tal método foi estudado e incorporado            

por Koudela (1992) e “enfatiza as consequências instrumentais da arte na           

educação e utiliza as necessidades particulares dos estudantes ou da          
sociedade para formular seus objetivos.” (GRAZIOLI, 2011, p. 33), ou seja,           

seguindo essa abordagem, o que é enfatizado de fato é a necessidade do             
aluno dentro do contexto de arte educação. Também, ainda teorizando, Carla           

Diniz Lapenda, estudiosa da área, reafirma que: 

a encenação e mesmo os jogos teatrais surgem        

frequentemente na escola brasileira como dinâmicas de       

reprodução bancária de conhecimento, em atividades didáticas       
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meramente conteudistas. É corriqueiro flagrarmos a utilização       

do teatro para o ensino de Ciências, História, Geografia, com o           

objetivo de demonstrar como os alunos devem ter boas         

maneiras ou, ainda, para repassar-lhes hábitos de higiene.        

(GRAZIOLI, 2011, p. 34) 

 

Enfim, Koudela afirma com base em seus estudos e na abordagem de            

teatro educação de Courtney que há a possibilidade de o teatro ser inserido             
nas bases curriculares de escolas brasileiras servindo como método e alicerce           

para os conteúdos que perpassam tantas disciplinas, trazendo mais         
fundamento e experiência para a sala de aula. 

Portanto, o que muitos estudiosos brasileiros vêm tentando realizar é a           
correspondência do conceito do método dramático de Courtney para a          

realidade das escolas daqui. O que foi percebido é o que o teatro escola              

consegue cumprir com os principais ideais propostos: colocar os alunos como           

parte de algo maior e mais significativo, que mostre a finalização de um projeto              

e um trabalho feito em conjunto. Entretanto, o que será proposto no presente             
trabalho irá além de apenas espetáculos teatrais produzidos e apresentados          

pelo corpo discente em eventos de início ou conclusão de ciclos, o objetivo é              
caminhar para algo que coloque o conceito e o contexto na mesma linha de              

pensamento, como dito anteriormente.  

 

2.3. A arte de ensinar com significação 

Deste modo, tendo em vista a ideologia pregada por Freire de que a             
autonomia por parte do aluno deve ser empregada de forma consubstancial à            

educação é que podem ser associados os ideais de Brecht, dado que ambas             

as perspectivas caminham sobre o mesmo solo que recomenda, acima de           
tudo, a autossuficiência e a capacidade de os educandos tomarem novas           
perspectivas de atuantes em seu próprio processo de ensino-aprendizagem.  

 “Em oposição ao princípio da identificação, que é unilateral, a atuação           

estranhada propõe multiplicidade de perspectivas.” (KOUDELA, 1996, p. 55).         
Quer dizer, por situações nas quais os alunos estão de certa forma mais             
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expostos, em um ambiente que prioriza a troca e o compartilhamento por meio             
de jogos e exercícios de atuação, eles conseguem colocar em prática possíveis            

situações sociais e assumir “diferentes funções no processo de ensino, tal           
como estimular a capacidade de identificação e o repertório de ações da            

criança e do jovem.” (KOUDELA, 1996, p. 88) 

Assim como Brecht, que visa dois instrumentos didáticos para o trabalho           

com a peça didática: o modelo de ação e o estranhamento - ele reitera que o                
real sentido de uma peça didática é trazer uma imagem da realidade pela             

metáfora, e não a realidade em si, Koudela similarmente fundamenta a teoria            

de que a significação dada às peças teatrais não se dá somente por elas em si,                
mas também pelos jogos teatrais, que se colocam em dois planos de            

aprendizagem diferentes que zelam pelo mesmo objetivo. O primeiro é o           
conceito literal, que é o escopo da peça e que vem a partir do chamado               

“modelo de ação”; e o segundo é o que vem implicitamente para cada um dos               
atuantes e participantes de forma individual.  

Na escola não se aprende normalmente através da        
experiência, mas sim através da didática (técnicas de        
organização do aprendizado). A experiência não é incorporada        
em processos pedagógicos. (KOUDELA, 1996, p. 107)  

 
 
Assim sendo, os professores têm a tendência de “prenderam-se” às          

didáticas já prontas embasadas somente em teorias e não vão a fundo no             
experimento que deve ser criado a partir da experiência de reflexão e            

compartilhamento de situações entre os alunos-atuantes. “A abstração é a          

verdadeira meta da aprendizagem teórica” (KOUDELA, 1996, p. 107), o que           
quer dizer que um dos propósitos desta abordagem de ensino-aprendizagem          

visa o entendimento intelectual da sociedade, considerada abstrata, por meio          
de relações com o cosmo de cada aluno.  

 

Portanto, o grande desafio de colocar a teoria da pedagogia do teatro e             
jogos em prática em situações que saem do ramo de escola para atores é que               

há, hoje, pouquíssimos teóricos ou pragmáticos que colocam-se frente a isso e            
veem como um problema a ser solucionado. E por parte dos docentes, o             

desafio neste modelo de ensino é dar espaço para que todos os discentes,             
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principalmente os mais tímidos, com suas limitações, produzam ao máximo.          
“Trabalhe com o aluno onde ele está, não onde você pensa que ele deveria              

estar.” (SPOLIN, 2015, p. 9). De outro modo, é necessário muito tato para notar              
as nuances de cada aluno, para que todos se sintam num ambiente de             

aprendizado seguro e livre para se colocar de forma expressiva e assertiva.  

 
O teatro, como proposta educacional, necessita passar por um         
processo de transformação e democratização para ser       
novamente introduzido nas malhas apertadas e complexas da        
moderna sociedade de massa. (KOUDELA, 1996, p. 89) 
 

 
Não apenas isso, mas também é possível notar que com o           

ensino-aprendizagem focado no experimento e nas experiências dos        
participantes em si, várias situações sociais, transpassadas ou não por          

linguagem gestual, são criadas e abordadas de diferentes maneiras, gerando,          

consequentemente, relações de poder e de trabalho. 
 

No jogo teatral, através do processo de construção da forma          
estética, a criança estabelece com seus pares uma relação de          
trabalho, onde a fonte da imaginação criadora - jogo simbólico -           
é combinada com a prática e a consciência da regra, a qual            
interfere no exercício artístico coletivo. [...] regras livremente        
consentidas entre os parceiros. (KOUDELA, 1996, p. 119) 

 
 

Com isso, é possível ratificar que a experiência teatral, de acordo com o             
que foi dito por Spolin (2015), faz com que os alunos consigam ultrapassar as              

barreiras das diferenças e se expressar de maneira simultânea, ao mesmo           
tempo que desenvolvem outras criatividades e habilidades coletivas e/ou         

individuais. “Se o ambiente permitir, pode-se aprender qualquer coisa, e se o            

indivíduo permitir, o ambiente lhe ensinará tudo o que ele tem para ensinar.”             
(SPOLIN, 2015, p. 3) 

A motivação é simplesmente uma razão para se fazer alguma          
coisa. Sempre que for necessário prescrever um movimento        
exato ou um gesto para um ator (aluno), peça-lhe para explicar           
com suas próprias palavras e porquê daquelas necessidades.        
Ele fará isso automaticamente. (SPOLIN, 2015, p. 299)  
 

 
Neste trecho, também escrito por Spolin (2015) - considerada fundadora          

do teatro improvisacional norte-americano - é ressaltada a importância de ter           
em mente o modo de expressão individual de cada aluno. Ela ratifica que, para              
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que a criança e/ou o adolescente traga contribuições e interesse genuínos para            
o teatro e a sala de aula, ele(a) necessita de liberdade pessoal para fazê-lo por               

meio de expressões, falas e momentos de interação. Então, assim como um            
educador, o diretor de uma peça exerce um papel importantíssimo que é o de              

inspirar, e voltando ao conceito de Freire: corporificar as palavras pelo           

exemplo.  
 

As pessoas inspiradas podem andar pela sala ou falar         

animadamente. Os olhos brilham, as ideias saltam, e o corpo          

relaxa as tensões. Se muitas pessoas estiverem inspiradas        

simultaneamente, então o próprio ar à sua volta parecerá         

brilhar e dançar de entusiasmo. (VIOLA, 2015, p. 297) 
 

Ademais, o que Viola Spolin expõe em Jogos teatrais na sala de aula:             

um manual para o professor, desde Rousseau a Vygotsky, é que ao usar jogos              

de cunho teatral em sala de aula, muitas portas de abrem; os alunos             

conseguem, mesmo dentro das regras de cada jogo, desenvolver liberdade.          
“Os jogos são baseados em problemas a serem solucionados. O problema é o             

objeto do jogo que proporciona o foco.” (SPOLIN, 2015, p. 22). Isso quer dizer              
que inserindo regras no chamado theater game (jogo teatral), o indivíduo           

consegue passar de um ser dependente para um ser autônomo.  

 
Consequentemente, o jogo teatral não pode ser confundido        

com o jogo dramático, na medida em que o jogo teatral           

pressupõe um conjunto de princípios pedagógicos que       

constituem um sistema educacional específico. (SPOLIN, 2015,       

p. 22) 

 

Assim sendo, tendo em vista as teorias propostas - a pedagogia pelo            

olhar de Paulo Freire e o teatro educação pela visão central de Brecht e de               
outros estudiosos - é possível perceber que de maneira bastante coerente as            

áreas da educação e do teatro se cruzam e se conversam. Melhor dizendo, fica              

visível que é plausível inserir no ensino das escolas regulares a influência do             
teatro, uma vez que, como é ratificado por Spolin, refina as habilidades de             

concentração e resolve problemas de interações em grupo no processo de           
desenvolvimento de crianças e adolescentes, e mesmo se tratando de uma           
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interação que envolve trabalho e esforço em grupo, os alunos precisam           
trabalhar individualmente ao mesmo passo, para que exista crescimento e          

interesse de todos eles.  
Portanto, se tratando da união dos dois temas, o presente trabalho           

procura, por meio de análises de jogos planejados para eventos de sala de             

aula, ou improvisacionais, avaliar a usabilidade desta técnica da peça          
pedagógica, mais voltada para teatro educação, em aulas da Língua Inglesa           

como segunda língua para crianças e adolescentes brasileiros.  
 

As oficinas de jogos teatrais são úteis ao desenvolver a          
habilidade dos alunos em comunicar-se por meio do discurso e          
da escrita, e de formas não verbais. [...] ajudam os alunos a            
aprimorar habilidades de concentração, resolução de      
problemas e interação em grupo. (SPOLIN, 2010, p. 29) 

 

Isto é, fica claro pela explanação teórica que essas duas áreas, já            
podendo ser consideradas convergentes, se mostram essencialmente na        

mesma direção, dado que o contato e a troca de elementos de ambas podem              
confluir para uma interação rica se tratando do ensino de uma língua            

estrangeira em contextos brasileiros, justamente por quebrar com as barreiras          

do treinamento técnico, prezando, acima de tudo, conteúdos relevantes e a           
inserção da sementinha do pensamento crítico e correto; além de conduzir o            

aluno na perspectiva de estranhamento, colocando-o em ambos os lugares de           
espectador e ator, possibilitando o intercâmbio ainda mais aflorado de          

conteúdos significativos; porém, sem que o real significado da arte, como área            

de conhecimento específico, seja deturpado no processo, e sim, elevado e           
evidenciado.  
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3. PRÁTICAS PEDAGÓGICAS E REFLEXÕES 

 

Neste capítulo de análise serão abordadas duas perspectivas de jogos          

teatrais em sala de aula. A primeira parte, que contará com 4 jogos, foca em               
atividades que trabalham, sobretudo com estruturas gramaticais e vocabulares,         

prática de leitura, compreensão de texto e fixação de conteúdo.  

O primeiro jogo que será analisado é “Quanto você lembra?”, um jogo            

que traz a fixação e a aprendizagem das habilidades de maneira diferente e             
cativante. Depois, será colocado como aula temática o jogo “Soletrando”, que           

tem como objetivo promover uma nova forma de comunicação entre os alunos,            

por meio da soletração. Em seguida, será trabalhada a “Blablação”, na qual os             
alunos vão ter a chance de sair do lugar comum e praticar a compreensão da               

língua estrangeira em diferentes contextos. Por fim, terá o jogo “Caça-Gavião”,           
que, a princípio, parecerá mais adequado para o público mais jovem,           

entretanto, pode ser modificado para que alunos de todas as idades possam            

jogá-lo. O jogo tem como objetivo principal apontar e fazer correspondência do            
que está sendo apontado.  

Os jogos teatrais desta primeira parte da análise, como foi dito           

anteriormente, procuram trazer o ensino de línguas num viés mais          

comunicativo e dinâmico, fazendo com que os alunos experimentem sensações          
novas ao terem contato com a língua e com os colegas de classe. 

Já para a segunda metade da análise, os 4 jogos selecionados terão a             

abordagem voltada para alguns dos conceitos de Freire expostos no capítulo           

anterior. “Eu vou para a lua”, a priori, é um jogo que desenvolve memória e               
observação, porém, aqui, além de trabalhar com esses aspectos, os alunos           

terão a oportunidade de se colocar frente a problemas sociais e refletir acerca             
deles e tendo como base essa ideia é que esta parte se seguirá. O segundo               

jogo se chama “Envolvimento em duplas” e vai trabalhar a          

independência/autonomia e interdependência ao mesmo tempo. Após este,        
tem-se “Conversação em três vias”, que funciona de maneira bastante similar           

ao primeiro jogo na parte anterior, “Quanto você lembra?”, entretanto, o aluno é             
colocado em outro tipo de exposição da língua e desenvolverá o respeito            
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mútuo. E por último, “Contação de estórias”, que procura gerar empatia e            
respeito pela autonomia e ideia de cada aluno em sua individualidade.  

Logo, cada jogo preza por um objetivo distinto dentro do contexto sala            

de aula de Língua Inglesa, bilíngue ou não, trazendo o ensino de maneira leve,              
mas desafiadora; divertida, mas questionadora.  

 

3.1. Jogos teatrais focados em fixação de conteúdo 

Quanto você lembra? (SPOLIN, 2010. p. 192) 

Objetivos o jogo:  

O jogo foca na fixação de conteúdo e desenvolvimento de escuta, leitura            

e interpretação e compreensão de texto. Ele tem como foco fazer com que os              
alunos mantenham a atenção em duas atividades simultaneamente,        
colocando-os frente a estímulos múltiplos.  

Instruções: 

Para realizá-lo, os alunos devem se separar em duplas - um será o leitor              
e o outro será o interlocutor - e colocar em prática a atenção. O aluno-leitor irá                

ler silenciosamente um texto, escolhido por ele ou pelo professor, enquanto o            
aluno-interlocutor contará algum acontecido, incidente ou ler um texto diferente          

do que está sendo lido pelo leitor; o objetivo é que o aluno-leitor consigo              

absorver o máximo de informações do que foi lido e do que foi escutado.              
Depois dessa dinâmica, o leitor deve compartilhar com o interlocutor como foi o             
entendimento da história contada durante sua leitura.  

Exemplos práticos: 

A título de ilustração, utilizando o material Poliedro de Língua Inglesa           
(2015) para o 3° ano do Ensino Médio, é possível ver a aplicabilidade do jogo               

em uma dinâmica de sala de aula. A escolha dos materiais para este trabalho              
se deu pelo fato de serem livros concretamente usados em escolas regulares            

de ensino, ou seja, de certo modo, é imposto que o professor os utilize nas               

aulas. Partindo deles, então, os educadores podem fazer uso dos jogos aqui            
sugeridos como estratégias que os libertem da inflexibilidade e rigidez do livro            
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didático. Portanto, na unidade 25 deste primeiro livro, é proposto que se            
trabalhe com adverbs, por isso, são colocadas algumas explicações acerca dos           

tipos de advérbios e seus usos corriqueiros. Após essa introdução de           
aproximadamente uma aula, o professor poderia usar “Quanto você lembra?”          

como jogo de fixação de conteúdo, bem como jogo de estímulo da            
concentração e atenção, como foi dito anteriormente.  

Texto na página de introdução da unidade: 

 

 

Explicações: 
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Dividindo a sala em várias duplas, então, o professor pode propor,           

inicialmente, que o aluno-interlocutor fale apenas advérbios soltos para o          
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aluno-leitor, como: “never”, “long”, “possibly”, “slightly” etc, enquanto o         
aluno-leitor lê o texto indicado nas páginas seguintes do livro (POLIEDRO,           
p.180).  
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Tendo feito essa primeira interação e levando em consideração o          

entendimento dos alunos-leitores, principalmente, seria interessante aumentar       
o grau de dificuldade sugerindo que os alunos montassem um pequeno texto            

com advérbios de sua preferência e o lessem, ao mesmo tempo que o             

aluno-leitor lê um artigo (POLIEDRO, p. 181) que também utiliza muitos           
advérbios. 
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Reflexão: 

Trazendo este jogo para o ambiente escolar, é possível ver que há            

enorme ligação com o que é indicado para uma aula interativa e de viés              

comunicativo de Língua Inglesa, uma vez que o aluno exercendo o papel de             
leitor poderá praticar tanto o listening quanto o reading, por isso, é de extrema              

importância que os papéis sejam invertidos e que todos os alunos tenham a             
chance de ser leitores.  

Entretanto, jogos como este não são limitados ao contexto bilíngue ou           
ao ensino de línguas estrangeiras, é possível haver adaptação para que ele            

possa ser trabalhado em todas as disciplinas, dado que é um jogo que exercita              
a atenção do aluno na exposição de estímulos múltiplos, “forçando-o” a aguçar            

vários sentidos. Outro ponto que deve ser levantado é que exercícios assim            

podem ser usados em turmas de todos os níveis, podendo sofrer apenas            
algumas alterações de acordo com o contexto ou nível de entendimento da            

língua ou da matéria em questão. Ou seja, é viável trabalhar com alunos do              
nível mais básico, trazendo um texto de menor complexidade e estruturas           

gramaticais e vocabulares mais simples.  

Além do jogo possibilitar a interação e a exposição do aluno a diferentes             

conceitos, o interessante é que pode ser facilmente adaptado para a realidade            
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de cada um, por isso pode ser uma boa opção pedir que os alunos tragam seus                
próprios textos para a leitura e/ou já venham com uma história preparada.  

Assim sendo, aqui, é possível trabalhar a atenção dos alunos nesse           

contexto de interação “anormal”, uma vez que o cérebro não é programado            

para ouvir e falar/ler ao mesmo tempo, estendendo a concentração a níveis            
que necessitam de atenção redobrada. Portanto, ao mesmo tempo que          

trabalha com compreensão de texto, o jogo consegue estimular a familiaridade           
dos alunos com os fonemas e com a leitura dessa segunda língua.  

 

Soletrando (SPOLIN, 2010. p. 225) 

Objetivos do jogo: 

“Soletrando” tem como principal objetivo trazer uma forma estranhada e          
diferente de comunicação entre os alunos-atuantes, provocando, por vezes,         
desconforto, mas, também, mais agilidade e percepção do mundo ao redor,           
tendo foco principal na habilidade de comunicação entre os alunos-jogadores.  

Instruções:  

Os alunos devem se dividir em grupos de até três pessoas e devem              
conversar soletrando todas as palavras. “Continue enquanto os ânimos estão          
vivos e todos conversando com fluência” (SPOLIN, 2010, p. 225). Depois de            
alguns minutos, assim que todos estiverem mais familiarizados com o          
andamento do jogo, o professor pode escolher um excerto de algum           
texto/poema e pedir que um aluno de cada grupo faça a leitura seguindo a              
mesma linha: soletrando - lembrando que essa é uma opção mais desafiadora            
para um grupo mais avançado na língua, por exemplo.  

Exemplos práticos: 

Colocando este jogo de maneira mais prática e ainda guiado pelo           
material Poliedro de Língua Inglesa (2015) para o 3° ano do E.M., é plausível              
sugerir uma aula temática com ele. Logo na primeira unidade do livro (p. 6), o               
aluno se depara com o seguinte título “Interpretação de textos: questões           
objetivas”, que é de extrema relevância ao se tratar de vestibulandos.  
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Assim sendo, com o objetivo de trazer o tema de forma leve e             
expressiva o educador pode colocar na mesa a ideia de se trabalhar com             
Haicais, poemas curtos de três versos originados no Japão, que tem como            
tema os elementos da natureza de modo geral; ou até mesmo tweets ou posts              
do Facebook ou Instagram. 

Tweet: 
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Por conseguinte, os alunos conseguem trabalhar desde a soletração até          
a compreensão, para que, futuramente, consigam se manter mais         
concentrados em tipos diferentes de abordagens textuais.  

Reflexão: 

Isto é, jogos de soletração como este podem ser usados em diversos            
contextos, tanto para alunos de nível básico quanto de nível avançado (que é o              
caso); a diferença será a abordagem dada pelo professor ao escolher os temas             
das conversas em soletração e/ou dos textos. A grande importância deste jogo            
é promover reflexão acerca da compreensão dos alunos sobre o que lhes foi             
dito. Foi possível compreender 100% da informação passada? A compreensão          
foi melhor alcançada com a conversa ou com a leitura escolhida           
posteriormente? Essas são perguntas que podem ser feitas numa segunda          
instância para guiar a conversa de feedback com a sala toda (passo            
extremamente importante). Portanto, tendo em vista o contexto de sala de aula            
de língua inglesa, o professor consegue estimular a ligação dos alunos com os             
sons da língua, expondo-os a este tipo inusitado de leitura e interação, e             
também, introduzir a semente do storytelling, colocando-os no ponto de          
contadores e receptores de histórias. 

Com isso, os alunos podem trabalhar com os Haicais praticando a           
leitura, estruturas vocabulares e interpretação mais profunda de seus         
significados. E com o tweet, por exemplo, focar em estruturas gramaticais mais            
elaboradas e pronúncia num segundo momento. A etapa de reflexão pode           
funcionar tanto como forma de interpretação quanto de assimilação do jogo.           
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Além desses dois modos do jogo, o professor pode, assim como em todos os              
outros, aumentar o nível de dificuldade de acordo com a aceitação e cognição             
dos alunos e passar para diálogos soletrados, trechos de artigos e outros            
textos mais complexos, como o texto proposto na página 7 do material didático: 

  

 

 

Logo, como é dito por Spolin (2010), o aluno precisa se expor e perceber              
que está soletrando, “Veja as palavras!” (SPOLIN, 2010, p. 225), ou seja, de             
novo, é possível ver a ligação entre o conceito pedagógico exposto por Freire e              
a aplicabilidade dos jogos teatrais em sala de aula: o professor, e no caso dos               
jogos, os alunos, devem se fazer compreender pelos exemplos, o que significa,            
transformar as letras proferidas em reais objetos imaginários. 

 

Blablação/Português (SPOLIN, 2010, p. 185) 

Objetivos do jogo:  

O jogo que será apresentado aqui tem como escopo criar um momento,            
no qual a comunicação não segue a linearidade de uma conversa normal, ou             
seja, propõe que os alunos saiam da zona de conforto e pratiquem a língua              
estrangeira em diferentes situações de forma espontânea.  

Instruções: 
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Os alunos são divididos em grupos de 3 - 2 serão os jogadores e 1 será                
o instrutor. Eles irão entrar em acordo acerca do assunto que será conversado             
ou aceitar o tema proposto pelo educador. A medida em que a conversa             
avança, e os alunos atingiram um ponto de fluência na conversa usando a             
língua materna - português - o instrutor deve dizer “Blablação”, que neste caso,             
deve ser entendida como uma instrução para que os jogadores continuem o            
passo da comunicação, agora, em inglês. A dinâmica deve durar de acordo            
com o que o educador sentir que é a necessidade da turma, pode variar de 5 a                 
20 minutos por interação; lembrando que o sentido original da conversa em            
português deve ser mantido quando passado para a outra língua, e que os             
alunos que exercem o papel de instrutores devem poder ocupar o cargo de             
jogadores e vice-versa.  

Exemplos práticos: 

Este tipo de exercício pode ser adaptado para qualquer idade e qualquer            
nível de proficiência na língua. Por isso, esta análise, também trabalhará com o             
material Poliedro de Língua Inglesa (2015) para o 3° ano do E.M., unidade 6.              
Aqui, os alunos estão em fase de revisão dos tempos verbais, e neste capítulo,              
o passado será revisitado. O professor pode começar a aula induzindo os            
alunos a lembrarem do que já sabem sobre o assunto, ou distribuindo slips do              
exercício 1, da página 48, com gaps para que os alunos consigam recapitular e              
preencher os espaços em branco.  
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Tendo isso feito, o jogo entra em ação! A dinâmica da atividade é             
explicada, e os alunos engajam em conversas em português, até que o            
instrutor diga a palavra mágica. Vale ressaltar que o objetivo não é colocar             

38 



pressão no ambiente, podendo fazer com que alguns dos estudantes se sintam            
deslocados ou “para trás”, por esse motivo, os instrutores de cada dupla e o              
professor devem estar sempre atentos nas conversas, a fim de medir a            
velocidade das trocas e o andamento geral do jogo.  

Trazendo o Simple Past e o Past Continuous como tópicos centrais a            
“Blablação” vem justamente como essa chave que liga o inglês, desliga o            
português e vice-versa, “submetendo” os alunos a se adequarem às mudanças           
linguísticas, estimulando a adaptabilidade em ambos os ambientes.  

Reflexão: 

Depois que a atividade foi realizada, o professor deve convidar e guiar            
os alunos-atuantes para uma conversa, fazendo papel de mediador: “A          
conversa fluiu e teve continuidade? A Comunicação foi sempre mantida?          
Jogadores, vocês concordam?” (SPOLIN, 2010, p. 185), além de outras          
perguntas como: Quais foram as maiores dificuldade? O que vocês          
aprenderam com este exercício? Guiando os alunos para essa direção de           
autoconhecimento e auto reflexão, fica claro o objetivo da atividade tanto para            
o professor quanto para os jogadores.  

Assim sendo, é possível ver, por meio deste jogo, como a comunicação            
numa língua estrangeira pode ser complicada para muitos estudantes de          
línguas, principalmente quando são pressionados a falarem em determinadas         
situações. Por essa razão, é que trazer jogos teatrais que trabalham o            
desenvolvimento linguístico individual e coletivo dos alunos é de suma          
importância, uma vez que, quando inseridos em situações reais de “pressão”,           
eles consigam lidar melhor com os nervos e as adversidades que possam            
surgir, além de ser um jogo adaptável para qualquer conteúdo dentro do ensino             
de línguas e dentro de qualquer faixa etária e de aprendizagem.  

 

Fila Única (SPOLIN, 2010, p. 99) 

Objetivos do jogo: 

Este jogo tem como objetivo encorajar os jogadores a prestar atenção            
na ação de cena, mais especificamente, lembrar e memorizar os objetos que            
entram em cena.  

Instruções: 

Os alunos são divididos em grupos de 5 ou 6 e um grupo por vez deve                
se posicionar numa fila dentro da sala. Ainda na fila, os alunos saem - do lado                
de fora, eles devem adicionar apetrechos e acessórios, como chapéus          
coloridos, perucas, óculos etc - e voltam com os novos acessórios. Dentro de             
segundos, os alunos devem sair de novo da sala e trocar os acessórios entre              
si; os alunos que ficaram dentro da sala de aula, quando o grupo enfileirado              
voltar, devem tentar rearranjar os alunos na ordem original da fila e, ainda,             
colocar os acessórios na pessoa correta. Após a concordância entre os alunos            

39 



da platéia, os alunos-jogadores podem fazer alterações finais, caso         
necessárias. Este jogo é ótimo para aquecer os alunos para alguma atividade            
ou até mesmo fixar conteúdo.  

Exemplos práticos: 

Para esta aula, será utilizado o livro-texto 2 da Anglo, para o 1° ano do               
Ensino Médio (2016) - também usado concretamente em escolas regulares -           
capítulo 18, que trabalha com o caso genitivo. Aqui, são possíveis duas            
abordagens para o jogo: fazê-lo antes, como meio de aquecimento para a            
explicação, ou como método de fixação e prática do conteúdo em questão, que             
é a opção preferível para esta aula temática.  

Por isso, o professor pode começar a aula com uma exposição           
dialogada do conteúdo seguindo o que é proposto no livro, na página 22: um              
texto que faz uso do caso genitivo. Neste momento, é possível pedir que os              
alunos leiam o texto e conversem em grupos pequenos sobre o que se trata e               
tentem “adivinhar” o tema da aula.  

Texto para leitura: 

 

Há, também, no livro, textos de apoio extremamente interessantes que          
podem ser utilizados para uma explicação mais clara e divertida, bem como            
uma possível roda de conversa depois,  como estes da página 23: 
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Finalmente, como foi dito nas instruções do jogo, o educador pode           
introduzir a ideia do jogo, a fim de que seus alunos consigam colocar em              
prática o uso do caso genitivo. O objetivo, além da memorização e            
observância, é que eles possam ser instigados pelos diferentes objetos trazidos           
para cena, assim como pelas cores e formatos, estimulando a atenção e            
memória. Ou seja, a primeira fila de alunos, sem acessórios, terá uma            
formação definida na hora, que deve ser lembrada pelos alunos da plateia. Ao             
irem para o lado de fora, cada um se apossará de algum novo objeto - ou não -                  
e entrará na sala fora da formação original - ou não.  

Portanto, os alunos da plateia, neste primeiro momento, apenas         
observarão a ordem dos alunos-jogadores e seus respectivos acessórios, e          
somente a partir da segunda formação, eles poderão usar o caso genitivo.            
Como funciona? Depois de terem adquirido os acessórios, entrado e saído           
novamente, os alunos-jogadores se tornam “donos” dos respectivos        
acessórios, porém, estão livres para trocá-los entre si. Por isso, ao entrarem            
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uma segunda vez, com os objetos trocados, os alunos da platéia devem atribuir             
o caso genitivo para cada um deles. Por exemplo: “Joana is wearing Carlos’             
pink hat”, ou “Jorge has Jessica’s glasses.”  

 

Reflexão: 

Dessa maneira, os alunos conseguem praticar o tema de maneira          
divertida e visual, trazendo o tópico gramatical de maneira menos abstrata,           
relacionando-o a objetos, acessórios e pessoas.  

Além dessa modalidade mais voltada para a memorização, o docente          
consegue navegar para inúmeros outros assuntos, como, por exemplo, o tema           
que é apresentado na tirinha acima, feminismo. Isto é, como dito anteriormente,            
é plausível colocar os alunos frente a isso de maneira significativa para a             
sociedade, dando espaço à reflexão e pensamento crítico, opção         
extremamente cabível no que é proposto na segunda parte de jogos deste            
capítulo de análise.  

Logo, a fim de tentar colocar este jogo na realidade pandêmica, na qual             
as aulas acontecem de forma remota, os professores conseguem adaptar este           
modelo de aula temática para as plataformas online, funcionando de forma           
análoga, entretanto, somente com a mudança de objetos, não de formação da            
fila.  

Nesta parte de análise dos jogos, o objetivo era trazer uma maneira            
diversificada de se aplicar conteúdos mais extensos em sala de aula. Com os             
jogos teatrais, o professor consegue, mutuamente, revisitar e reforçar os          
conteúdos e trabalhar a fluência, eloquência e a familiaridade dos alunos com o             
idioma, fazendo com que o processo de retenção de conteúdo aconteça           
naturalmente e de acordo com a necessidade de cada aluno. Ou seja, a             
obtenção dos conteúdos vem de maneira mais natural, dado que os jogos            
podem ser facilmente moldados para certas situações, o que faz com que tudo             
seja mais relacionável, claro e descomplicado.  

 

3.2. Jogos teatrais focados na parte social e de formação da moral 

Eu vou para a lua (SPOLIN, 2010, p. 101) 

Objetivos do jogo: 

“Eu vou para a Lua” é um jogo que tem como foco desenvolver memória              
e observação. Todavia, o que será proposto aqui é uma visão atrelada aos             
princípios de formação moral segundo o que foi dito por Paulo Freire no             
capítulo anterior, isto é, com este jogo teatral, o professor consegue mostrar            
que não só é possível, como é dever dele trazer atividades que reforçam a              
importância da formação moral do sujeito em sala de aula, colocando situações            
que geram perspectiva reflexiva acerca da ação dos alunos em relação a            

42 



problemas sociais e muitos outros pontos que necessitam de inteligência ética           
e moral.  

Instruções: 

O professor pode conduzir a aula da seguinte forma: o jogo,           
originalmente, consiste em fazer com que os alunos levem objetos para a lua e              
conforme o andar do jogo, eles devem ir adicionando os objetos, como meio de              
memorizar os objetos/palavras ditos(as) anteriormente. Porém, visando o        
objetivo principal que é atrelar a conceitos mais profundos de moral, o            
educador pode sugerir que ao invés de terem como base objetos, que os             
alunos pensem em problemas presentes na sociedade em qualquer setor. O           
papel do professor nessa dinâmica em grupo é, portanto, anotar todos os            
problemas conforme a “brincadeira” acontece; depois da atividade, o professor          
pode anotar na lousa todos os problemas que foram falados - ou pedir que um               
aluno escreva/leia para a turma.  

Exemplos práticos: 

Tornando a ideia abstrata que gira em torno de “formação moral” do            
sujeito em sala de aula mais prática, no exemplo seguinte será possível            
compreender melhor a aplicabilidade. Tendo como base o material didático de           
Língua Inglesa 1 do Anglo (2016) para o 1° ano do Ensino Médio, capítulo 7, o                
docente lidará com um tema, de forma objetiva, bastante simples e que pode             
acabar passando despercebido pelos alunos de uma maneira geral. Trabalhar          
imperatives em sala de aula por meio do jogo aqui citado pode ser um ótimo               
modo de atar o ensino da gramática com o tema proposto nesta aula temática.  

Antes de iniciar o jogo, o professor tem disponível, na página 18 do livro,              
um texto que faz uso do tópico e uma tabela de exemplos, para guiá-lo na               
explicação: 

Texto: 
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Explicação:  

 

Exemplos: 

 

44 



 

 

Além disso, para aquecer os alunos para a dinâmica, há, também, uma            
tirinha do Garfield, usando a estrutura:  
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Reflexão: 

Tendo sido concluídas explicação e atividade, o ideal seria promover          
uma reflexão a respeito de todos os problemas pontuados ou selecionar alguns            
considerados mais graves/importantes.  

Colocando os problemas em pauta durante a aula, o professor consegue           
guiar os alunos a mostrarem suas indagações e suas opiniões sobre o assunto,             
sempre assegurando de que eles se sintam seguros para expor quaisquer que            
sejam suas perspectivas. Após a reflexão e os apontamentos dos alunos, o            
professor os conduziria ao tema gramatical da aula - imperatives - colocando            
frases, que eles podem ou não ter usado espontaneamente anteriormente,          
mostrando soluções para os problemas, ou o que deve ou não deve ser feito              
frente à situação x. Por exemplo, “Don’t pollute the ocean” ou “Try to use less               
plastic”. 

Como consequência, é esperado que isso desenvolva um embrião do          
pensamento crítico e moral nos alunos quanto a todos os problemas existentes            
no mundo e que eles não devem se colocar imparciais ao se tratar de coisas               
assim, podendo ser estendido para um projeto social, em segundo momento. 
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Envolvimento em duplas (SPOLIN, 2010, p. 89) 
 
Objetivos do jogo: 

O seguinte jogo, chamado “Envolvimento em duplas”, tem como objetivo          
tornar visível o invisível, além de desenvolver independência e         
interdependência dos alunos em meio a uma situação inusitada.  

Instruções: 

A sala é dividida em duplas, e essas duplas devem escolher uma            
palavra para encenar na frente dos colegas. A cena funciona da seguinte            
maneira: os alunos, por meio de gestos e ações - sem fazer o uso da voz -                 
devem dar vida ao objeto ou conceito escolhido para ser encenado, fazendo            
com que os alunos-plateia consigam entender e descobrir qual é a palavra            
apenas pela mímica.  

Exemplos práticos: 

Para trazer este jogo na sala de aula, será trabalhado o tema Simple             
Future + Going to, também do material didático de inglês do Anglo, na unidade              
4. Aqui, o professor faria uma introdução, que pode durar de alguns minutos             
até uma aula inteira, e depois, colocaria a ideia do jogo para os alunos. A fim                
de introduzir o jogo e linká-lo ao conteúdo, o educador pode optar por trabalhar              
com a tirinha de Calvin and Hobbes, que está disponível na página 12 do              
material. 
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Posteriormente a isso, as duplas são divididas e devem ter um tempo            
limitado de interação (+/- 5 minutos) até o momento da realização da cena,             
com o objetivo de desenvolver essa co-dependência, assim como         
independência, sabendo “atuar” dentros dos limites do colega atuante. Um          
exemplo seria a palavra “lack”, que aparece na tira; os alunos teriam de criar              
um contexto, um onde, um quem e um quê para que o conceito de “ausência”               
seja capturado pelos outros.  
 

*Ainda, como atividade de extensão, o professor pode trazer o tema da            
tirinha, que é bastante polêmico (voto), como pauta de um debate na aula             
seguinte, fazendo com que os alunos trabalhem as estruturas aprendidas e           
lembrem da dinâmica anterior, ainda praticando os objetivos propostos.  

 
Reflexão: 

Esta atividade, por sua vez, pode ser usada amplamente para mostrar           
que, em contextos como este, a interdependência e a autonomia caminham           
juntas, dado que os alunos devem ter a capacidade de decifrar e decodificar a              
ação um do outro, utilizando a própria consciência, ao mesmo tempo que            
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tentam ser “empáticos” em relação às suas próprias ações, a fim de se fazerem              
compreender, não apenas pelo colega-atuante, mas por todos os outros, por           
isso, é substancial que o tempo de interação entre as duplas seja limitado, a              
fim de não quebrar com esse exercício de fluxo de consciência, individual e             
coletivo, nas ações de cada um e na ação como um todo.  

Dessa forma, o professor consegue conectar os alunos com seus eus           
interiores e com os outros, mostrando que o processo de ensino-aprendizagem           
é muito mais do que a transferência de conteúdo da cabeça dele para a cabeça               
dos alunos, mas sim sobre resiliência, paciência, disciplina e autonomia. Logo,           
este jogo teatral é muito mais do que apenas uma atividade divertida e             
descontraída para uma aula de Língua Inglesa, ele deve ser encarado pelo            
professor e pelos alunos como meio de conexão interna e externa, a fim de              
mostrar que os protagonistas do processo de ensino-aprendizagem são os          
próprios alunos, como é ratificado por Paulo Freire.  

 
 

Conversação em três vias (SPOLIN, 2010, p. 192/193) 
 
Objetivos do jogo: 

O jogo “Conversação em três vias”, assim como “Quanto você lembra?”,           
coloca a atenção do educando como o ponto principal. É esperado, portanto,            
que o aluno consiga manter uma conversa, seja responsivo quando necessário           
e inicie algum tópico quando foi preciso para a continuação da interação com             
os outros jogadores envolvidos na dinâmica.  

Instruções: 

Para que o jogo funcione, é mais adequado que seja trabalhado em            
trios. Um aluno será selecionado para ficar no meio de outros dois; esse aluno              
central precisa, então, manter uma conversa fluida e responsiva com ambos os            
jogadores, à esquerda e à direita.  

Exemplos práticos: 

Para esta aula, será usado como base o material do Poliedro (2015),            
para o 3° ano do Ensino Médio, mais precisamente, a unidade 10 - Present              
Perfect. Neste capítulo, como foi dito, os alunos irão aprender sobre um tempo             
verbal considerado bastante complexo da Língua Inglesa. Com a intenção de           
facilitar o entendimento e atrelá-lo a outros componentes importantes para o           
desenvolvimento crítico dos alunos, esta aula temática contará com a          
explicação do professor e o jogo como exercício principal de prática.  

A título de ilustração, antes de iniciar a explicação em si, o professor             
pode mostrar aos seus alunos um vídeo, disponível no Youtube, bastante           
simples, mas que contempla de maneira satisfatória o uso do tópico gramatical:            
Real English ® 57 SUBTITLED - Three Interviews using the Present Perfect:            
https://www.youtube.com/watch?v=cqdDv3kniBU.  
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Neste vídeo de entrevistas, os discentes poderão perceber as diferentes          
nuances dos falantes da Língua Inglesa em diferentes lugares e contextos           
sócio-histórico-culturais. Dentre os tópicos para as entrevistas, os mais comuns          
abordam justamente a essência de “experiência” trazida ao usar o Present           
Perfect.  

Com isso, o professor consegue explicar o conteúdo mais         
profundamente, uma vez que os alunos já tiveram contato prévio com a            
estrutura no vídeo e na página 80 do livro: 
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Dividindo os alunos em trios, o professor vai escolher um tópico inicial            
para cada conversa, como, “italian food” e com isso, os alunos têm uma gama              
de subtópicos que pode ser abordada usando a gramática. Por exemplo, “Have            
you ever eaten carbonara pasta?” “Yes, I have!” e assim vai. Contudo, o que              
vai dificultar e diferenciar esta atividade é que o aluno selecionado para ser o              
aluno central - A - deverá manter a conversa fluida e COM sentido com os               
jogadores B e C, lembrando que os tópicos de cada conversa serão            
diferentes.  

Foto do livro Jogos teatrais na sala de aula: um manual para o professor,              
de Viola Spolin (2010): 

 

 

 

Reflexão: 

Depois da dinâmica, e uma vez que todos os alunos tiverem a            
oportunidade de experienciar a posição de jogador A, o educador deve guiar a             
sala como um todo a uma reflexão. “Os jogadores evitaram fazer perguntas? O             
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jogador A parou de ouvir um dos jogadores enquanto falava com o outro? Os              
jogadores dos lados entraram na conversa um dos outro? O jogador do centro             
também deu início à conversa?” (SPOLIN, 2010, p.193). A partir desse           
momento, os jogadores precisam se colocar em perspectivas diferentes,         
colocando em foco os papéis exercidos não só por eles, mas pelos colegas,             
tentando entender as dificuldades e facilidades de cada um.  

Com esse momento de conversa, é importante que os alunos          
reconheçam a realidade de cada um, tanto pelo tópico das conversas, que            
devem ser baseados em experiências vividas, ou não, por cada um quanto            
pelos obstáculos na hora da conversa “bizarra”. Ou seja, expondo os jogadores            
a estímulos múltiplos, neste caso pela audição e fala, o professor consegue            
trabalhar muito mais do que “só” o conteúdo programático, mas toda essa            
empatia em relação ao outro e às experiências do outro, trazendo o que há de               
mais significativo para o processo de ensino-aprendizagem.  

 

Contação de estórias (SPOLIN, 2010, p. 233) 

Objetivos do jogo: 

O objetivo da contação de estórias em si é a capacidade que o contador              
tem de passar alguma mensagem por meio de uma narrativa envolvente e            
elaborada. No caso do jogo teatral, o mesmo acontece, o foco é na ação de               
contar histórias, integrando, é claro, o teatro e a narrativa propriamente dita.  

Instruções: 

O professor, em primeira ou segunda instância, pode exercer o papel de            
contador para servir de exemplo aos alunos, entretanto, seu papel principal           
neste jogo é de diretor-auxiliar, ajudando o contador principal durante o           
desenrolar da dinâmica. Para que a atividade funcione completamente, é          
necessário que ela seja feita mais de uma vez, durante outras aulas, para que              
todos os alunos possam ser contadores.  

O jogador previamente designado contador deve vir com uma         
narrativa/poema já preparada(o) - feita por ele, ou não - bem como a lista de               
personagens e um pseudo-roteiro (com falas, pausas para ação etc, por isso é             
interessante que o professor apresente primeiro, servindo de guia e modelo).           
Depois disso, o aluno-contador escolhe as pessoas que ele deseja que           
participem de sua equipe, desde equipe técnica - iluminação, adereços, caso           
necessário - até personagens.  

Tendo isso feito, o contador deve ler a história em voz alta uma vez para               
que todos se familiarizem com a narrativa, e logo na segunda leitura, os             
alunos-personagens já devem se inserir na narrativa, respeitando os momentos          
de pausa descritos no roteiro e lidos pelo contador durante a cena. O objetivo,              
novamente, é que os alunos-personagens consigam capturar a essência do          
enredo e do contador por meio de ações e gestos, deixando-o o mais             
verossimilhante possível - dentro dos parâmetros da narrativa.  
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Exemplos práticos: 

Ainda usando o Poliedro (2015) para o 3° ano, o professor pode usar             
esse jogo teatral como metodologia de abordar a unidade 2, que fala de             
interpretação de textos em questões dissertativas. O jogo pode servir como           
meio de aquecer os alunos para textos e questões mais teóricas ou vice-versa,             
como o seguinte exercício, na página 15: 

Exercício: 

 

 

 

Reflexão: 

A proposta com este jogo é, então, trazer, diferenciadamente, a          
interpretação de texto de questões dissertativas nos vestibulares. Mas acima          
de tudo, colocar os alunos em observação e contemplação: Qual cena pareceu            
mais real? Vocês se sentiram próximos da narrativa? Contador, as          
personagens te surpreenderam com ações que não foram pensadas de          
antemão por você? Vocês reescreveriam a história? Todas essas questões          
podem ser levantadas, criando um ambiente extremamente saudável de troca,          
no qual toda e qualquer opinião deve ser valorizada e debatida.  

Esse tipo de ação, faz com que os alunos se tornem cidadãos mais             
perspicazes e eloquentes em todos os contextos, com ou sem o uso da             
segunda língua, transmitindo, por meio das palavras, compreensão,        
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identificação, formação de moral, autonomia… Ou seja, aqui, o contexto de           
aprendizagem, assim como nos outros jogos desta parte da análise, deixam de            
ter seu foco na linguagem e passam a trabalhar conceitos mais sociais.  

Além disso, ao se falar de jogos teatrais adaptados para a sala de aula,              
o storytelling entra como uma luva, uma vez que é um técnica usada para              
trazer sentido mais visível para os alunos, o que retorna à ideia de Paulo Freire               
de “corporificação” das palavras pelo exemplo. Portanto, trazendo jogos e          
interações deste cunho para aulas tanto de línguas quanto das demais           
disciplinas, os alunos conseguem compreender e se relacionar com histórias          
de super-heróis ou mesmo de colegas.  

Para dar vida à contação de estórias, uma outra opção de dinâmica            
seria introduzir o tema e ligá-lo ao tópico que está sendo abordado em sala de               
aula. Uma opção viável, para que os alunos se sintam ainda mais interessados,             
seria colocar um vídeo, baseado na Jornada do Herói, de Joseph Campbell.            
(The Hero's Journey according to Joseph Campbell - video by Matthew Winkler            
and Kirill Yeretsky: https://www.youtube.com/watch?v=d1Zxt28ff-E). 

 

 

 

Tendo isso feito, o educador poderia integrar todos os conceitos numa           
chamada à fusão de teatro e narrativa, sempre se servindo de primeiro            
exemplo para encorajar os educandos! Como opção de feedback e interação           
com os alunos-plateia, o professor pode listar algumas perguntas para o grupo            
que apresentou, deixando o espaço livre para críticas construtivas, dicas e           
elogios em relação à performance como um todo - seja alguma dica de             
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gramática ou expressão da língua inglesa que poderia/não deveria ter sido           
usada ou sobre a atuação em si/veracidade da cena.  

Vale lembrar que é sempre possível adaptar o formato central do jogo            
para que professores de outras disciplinas consigam usufruir de tal recurso. A            
título de exemplo, quando eu estava no primeiro ano do Ensino Médio, meu             
professor de história apresentava os fatos históricos e datas e, como           
metodologia de fixação de conteúdo, ele selecionava alunos - os mais           
eloquentes - para preparar um “teatrinho”, como era chamado, e apresentar os            
fatos de maneira mais divertida e clara. É claro que o jogo teatral - como está                
sendo trabalhado aqui - quando colocado em contextos que saem do mundo de             
línguas e/ou bilíngue deve ter seus pontos revisitados e adaptados, visando o            
melhor aproveitamento.  

Tendo todos esses quatro jogos em vista, é possível dizer que é factível             
ter o professor como exemplo de sujeito moral em sala de aula, por isso, nada               
mais coerente do que “corporificar” essa moral e traduzi-la para o contexto de             
ensino, a fim de formar indivíduos mais preparados e coerentes. Portanto,           
colocando conteúdo - abstrato - e exemplo, mostrando representatividade com          
a realidade de cada um do corpo discente - concreto - os alunos são colocados               
frente a frente com o “eu” e o “outro”, dialogando e tomando perspectiva e              
pensamento críticos sobre tudo.  
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4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Neste trabalho de conclusão de curso foram abordados ao longo dos           
capítulos de referencial teórico e de análise conceitos que estimulam e           
embasam/justificam a utilização de jogos teatrais em sala de aula no ensino de             
Língua Inglesa para alunos de Ensino Médio, porém, que também podem ser            
aplicados em diversos níveis e contextos. O trabalho foi focado no Ensino            
Médio pelo nível de complexidade dos conteúdos e pela característica maçante           
de muitos deles, com o propósito de resgatar a “ludicidade” presente nos            
estágios mais iniciais do ensino para os estágios finais. 

O objetivo deste trabalho foi trazer os jogos teatrais/peças didáticas para           
a sala de aula fora do contexto de alunos-atores, reproduzindo seus conteúdos            
para o ambiente de Língua Inglesa, sendo ela segunda língua em escolas            
regulares ou primeira (junto ao português) em escolas bilíngues. O tema se            
mostrou bastante promissor no âmbito educacional, pelo fato de contemplar,          
como foi explanado no capítulo 2, conceitos importantíssimos para o          
desenvolvimento social do aluno juntamente ao desenvolvimento da prática         
educativa.  

Com a utilização de jogos teatrais, então, os educandos conseguem ser           
de fato os protagonistas de seus próprios processos de ensino-aprendizagem,          
focando tanto no desenvolvimento pessoal quanto coletivo. Ademais, como foi          
dito por Freire, é essencial que os professores consigam “corporificar” as           
palavras (conteúdos trabalhados em sala de aula, teorias etc) em exemplos, e            
nada melhor do que ensinar os alunos a fazerem o mesmo por meio dos jogos.               
Por isso, o sumo objetivo é gerar em todos os processos, ou na maioria deles,               
a autonomia e visão concreta e correta das coisas. 

Ainda, como foi exposto no capítulo 2, para que o aluno consiga ser             
parte ativa e principal no seu processo de ensino-aprendizagem é necessário           
que o professor seja mais do que “transferidor de conteúdo” e ensine de fato o               
que significa ser um indivíduo moral com pensamento crítico. À vista disso, é             
possível formar, na cognição dos estudantes, sentidos mais aguçados em          
relação à empatia, representatividade, autonomia, interdependência,      
criticidade, saída da zona de conforto e habilidade de contar histórias. Tudo            
isso é colocado como pauta por estimular que os alunos saiam do “quadrado”             
imposto socialmente e que questionem a tudo e a todos, de forma razoável e              
crítica, respeitando limites de espaço e pensando sobre o fazer e suas            
repercussões no ambiente comunicativo.  

Seguindo, portanto, a teoria pedagógica de Paulo Freire, que preza pela           
imagem do professor desenvolvedor de gente e de seres sociais e           
representativos, que este trabalho foi embasado. Contudo, sem os         
fundamentos de teatro de Bertolt Brecht, Viola Spolin e outros, a análise não             
poderia ter sido completa, pois, como foi elucidado ao longo do capítulo de             
análise, a pedagogia autônoma de Freire e o conceito desenvolvido por Brecht            
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sobre peça didática contemplam justamente o mesmo corpus: uma educação          
interativa, que promove saída da zona de conforto. Dessarte, nada mais           
interessante do que colocar ambos os conceitos no mesmo patamar e           
desenvolver os jogos teatrais/peças didáticas em sala de aula de Língua           
Inglesa, o que foi feito aqui.  

Então, no corpo do trabalho, foram desenvolvidas duas categorias de          
jogos teatrais. Na primeira, Jogos teatrais focados em fixação de conteúdo,           
foram trabalhados os seguintes jogos: Quanto você lembra? (SPOLIN, p. 192),           
Soletrando (SPOLIN, p. 225), Blablação/Português (SPOLIN, p. 185) e Fila          
Única (SPOLIN, p. 99). Essa primeira categoria agrupou jogos, como diz o            
título, que abarcam funções mais práticas de fixação de conteúdo, mas sem            
fugir da potencialidade de desenvolvimento crítico e moral dos alunos. Todavia,           
o foco de todos eles foi trazer o ensino de Língua Inglesa, em diferentes temas,               
de uma forma mais “livre”, ou seja, possibilitando melhor absorção dos           
conteúdos e reflexão acerca das interações aluno-aluno propostas pelos jogos,          
num ambiente mais expressivo e significativo.  

Os jogos selecionados visaram beneficiar o processo de        
ensino-aprendizagem, estimulando os sentidos de listening, reading, speaking        
e writing nas mais diversas dinâmicas. Logo, alinhando práticas “comuns” e           
fixas de ensino a práticas vindas do teatro foi possível perceber que é favorável              
desenvolver os educandos de maneira mais abrangente e, trazendo o teatro           
como esse “elemento-surpresa”, o educador consegue manter e fazer a          
manutenção dos interesses dos alunos em sala de aula - focando na            
representatividade e autonomia, assim como todas as capacidades já citadas          
acima.  

Já a segunda categoria, Jogos focados em formação moral - guiada pela            
visão de Freire - trouxe os seguintes jogos: Eu vou para a lua (SPOLIN, 2010,               
p. 101), Envolvimento em duplas (SPOLIN, 2010, p. 89), Conversação em três            
vias (SPOLIN, 2010, p. 192/193) e Contação de estórias (SPOLIN, 2010, p.            
233). Diferente da primeira categoria, esta trouxe como escopo principal a           
formação moral dos estudantes. Como foi elucidado em todos os jogos, os            
alunos, além de manterem o contato com o conteúdo programático para a aula,             
colocam-se frente a inúmeros assuntos de compreensão ampla na sociedade,          
como por exemplo: situações que os põem em perspectiva reflexiva acerca de            
problemas nos mais diversos setores da sociedade, ao mesmo tempo que           
“treinam” memória e observação.  

Ou seja, com isso, o professor exerce de fato o papel de mediador em              
sala de aula, de pessoa que se faz de exemplo, que coloca os alunos em               
confronto com todas as coisas “cômodas” do mundo, fazendo com que eles            
não só pensem sobre o assunto, mas sintam a necessidade de fazer algo a              
respeito disso e contribuir para o crescimento da sociedade e seu crescimento            
pessoal.  

Vivemos em tempo de transformações cada vez mais radicais         
nos centros urbanos mais dinâmicos. [...] Daí que uma das          
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qualidades mais urgentes que precisamos forjar em nós nos         
dias que passam e sem a qual dificilmente podíamos estar, de           
um lado, sequer mais ou menos à altura do nosso tempo, de            
outro, compreender adolescentes e jovens, é a capacidade        
crítica, jamais “sonolenta” sempre desperta à inteligência do        
novo.” (FREIRE, 2000, p. 16)  

Ou melhor, além de ter colocado o teatro e a autonomia como forma de              
aproximar os jovens do pensamento crítico e correto, foi possível, por meio dos             
jogos, colocá-los ainda mais próximos dessa inteligência do novo, desperta e           
sagaz, indagadora e perspicaz, dado que, com o elemento da          
representatividade e corporificação, todos esses outros aspectos ficam mais         
claros e mais fáceis de serem alcançados, uma vez que o laço entre as áreas               
fica mais evidente e forte.  

Saindo de uma necessidade encontrada em sala de aula que este           
trabalho foi pensado. Alguns professores constantemente se veem presos a          
didáticas “seguras”, minimizando “erros” e “otimizando” o ensino - beirando          
uma linha de produção. Apesar disso, como é tanto debatido pelos pedagogos            
e estudiosos da área, os educadores não podem cair no vale do comodismo,             
deixando que o principal objeto do processo de ensino-aprendizagem, que é o            
aluno, não tenha espaço para ser representado e representar. 

Com isso, é possível traçar um caminho bastante claro até o ensino de             
línguas, uma vez que o aluno, acima de tudo, deve ser o protagonista do seu               
processo de apreensão do idioma, moldando a língua segundo suas          
especificações e necessidades de uso, como por exemplo, o contexto          
sócio-histórico-cultural em que ele irá usar a língua. O ensino de Língua            
Inglesa, assim como o de outras línguas e de línguas no modo geral, trata,              
principalmente, da capacidade de se comunicar com fluidez, entender e se           
fazer compreender. Por isso, o teatro entra como componente-chave para          
complementar uma das abordagens mais “conhecidas”, que é a         
comunicativa-interativa, ampliando a capacidade de listening e speaking,        
principalmente.  

Isto é, a pedagogia e o teatro como processo de ensino-aprendizagem           
entraram como entidades fundadoras deste trabalho, caminhando juntas para         
trazer de forma ainda mais significativa o ensino, delineando e refinando a            
perspectiva dos alunos acerca do mundo e acerca do “eu” e o do “outro”. E               
para fazer isso, foram selecionados os jogos que mais trabalham e focam em             
conceitos de comunicação e respeito em relação ao “outro”, aspectos          
extremamente necessários.  

De acordo com experiência prévias em sala de aula, é possível dizer            
que o uso de tal didática - técnicas e aplicações do teatro para atores,              
principalmente - no ensino de Língua Inglesa somente beneficiaria a apreensão           
de conteúdos, uma vez que desenvolve, em seus vários jogos teatrais e            
dinâmicas, aspectos de interdependência, autonomia, fluidez na fala e todos os           
outros traços apresentados nos outros jogos: estímulos múltiplos, contação de          
estórias, formação moral e realidade e vivência de cada um.  
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Por isso, novamente, torna-se bastante clara a usabilidade de tal          
conceito com a teoria de Freire: ambos as noções procuram criar um ambiente             
“solto” e livre, no qual os alunos se sintam confortáveis para errar e tentar, bem               
como, expor seus sentimentos e opiniões, nesta atmosfera agradável e segura.           
Isso, além de trabalhar a auto-estima do indivíduo, faz com que cada um             
entenda, em camadas mais interiores, o que significa estar “no lugar de outra             
pessoa”, pois os exercícios de vivência do aluno - qualquer exercício, na            
verdade - trabalham a parte empática e social, moldando e mudando           
percepções e ideais cristalizados.  

Outrossim, a fim de realmente abraçar a realidade de cada discente,           
faz-se extremamente necessário ressaltar que a interdependência toma grande         
parte do processo de independência. Tal afirmação pode causar         
estranhamento à primeira vista; não obstante, o indivíduo, majoritariamente,         
molda seus pensamentos e atitudes de acordo com o contexto          
sócio-histórico-cultural em que está colocado, isto é, apreende coisas de várias           
pessoas, mesmo que não compactue 100% com o que está sendo passado            
como mensagem. Isso quer dizer que para que os seres humanos se            
completem como sujeitos morais e participantes de grupos sociais, a          
interdependência, seja indireta ou direta, estará presente em quase todos os           
aspectos e setores da comunidade, a começar pela escola.  

Dessa forma, não há como desvincular os processos de         
desenvolvimento coletivo e individual do processo de ensino-aprendizagem, e é          
exatamente isso que o jogo “Contação de estórias”, por exemplo, quer           
estimular: que os alunos achem espaço para o “eu” no “outro” e vice-versa.  

Como é possível perceber, os oito jogos selecionados em ambas as           
categorias foram pensados e encaixados no estudo presencial; entretanto,         
como o mundo da educação, assim como o mundo inteiro, está se            
acostumando e se familiarizando com este novo modelo de educação a           
distância, a adaptação nessa “nova sala de aula” pode ser bastante           
desafiadora. Contudo, os jogos teatrais, cunhados basicamente nas interações         
físicas, podem ser, também, modificados para que sejam usados no ambiente           
virtual, como por exemplo o jogo Eu vou para a Lua, da segunda categoria.  

Sendo assim, fica claro que o educador não pode “parar no tempo” e             
deixar-se acomodar, é sempre tempo de estudo e transformação, por isso, é            
importante manter-se conectado com a realidade dos alunos, a fim de           
compreender e abraçar todas as realidades, seja em sala de aula física ou             
online.  

Tendo tudo isso dito, desde o momento da escolha do tema até o             
desenvolvimento e finalização do trabalho, foi possível perceber que há          
pouquíssimos estudiosos que se dedicam ao estudo combinado com técnicas          
teatrais. Em contrapartida, o material usado foi bastante rico e extremamente           
necessário para a defesa desse tipo de abordagem pedagógica, mesmo sendo           
focado apenas na pedagogia ou apenas no teatro como peça didática.  
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As crianças precisam crescer no exercício desta capa-cidade        
de pensar, de indagar-se e de indagar, de duvidar, de          
experimentar hipóteses de ação, de programar e de não         
apenas seguir os programas a elas, mais do que propostos,          
impostos. As crianças precisam de ter assegurado o direito de          
aprender a decidir, o que se faz decidindo. (FREIRE, 2000, p.           
28) 

Com essa citação, Freire ratifica o que foi pensado com este trabalho: o             
processo de apreensão da língua (ensino-aprendizagem) não deve ser imposto          
aos alunos, por isso, o caráter da liberdade de expressão e de indagação e              
criticidade são explorados nos jogos, para que os alunos consigam ser, de fato,             
“arquitetos” de seu destino escolar, tendo direito de escolha e de recusa. Isto é,              
seja qual for o meio em que o processo está compreendido, o professor deve              
ser guia para seu aluno, deve ser exemplo e mediador. 

Mais uma vez, tudo isso é contemplado no significado de educação,           
educação é política e não deve ser apartada da politicidade, caso contrário,            
seria oposta ao próprio significado de educação, que vai além do conteúdo,            
relevando tudo que foi explanado até aqui. Ou seja, com o presente trabalho,             
foi compreendida a real importância da autonomia pregada no ensino abrindo           
as margens para que educando e educador andem de mãos dadas nesse            
processo de descobrimento e dúvidas.  

Assim, é possível dizer que, com os jogos, o professor consegue levar o             
caráter político junto aos conteúdos de maneira mais natural e simplificada,           
além de frisar a autonomia durante todo o processo - mantendo firme a             
essência de ambas as artes: a arte de ensinar e arte de performar. “A              
compreensão resultante da captação será tão mais crítica quanto seja feita a            
apreensão da causalidade autêntica.” (FREIRE, 1967, p. 112). Ou seja, a           
capacidade de processamento cognitivo crítico é superada nessa visão, em          
virtude da entidade indagadora que é introduzida quase que de forma           
despercebida pelos próprios alunos, tornando-os mais conscientes do que lhes          
serve e do que não lhes serve no próprio processo, sendo, de fato,             
protagonistas, donos e concretizadores do seu desenvolvimento. 
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