
 

 

 

CURSOS DE VERÃO/OUTONO CBM/FLADEM/Fladem Brasil 2021 

Estudos sobre o jogo tradicional em cena 
06 de fevereiro de 2021 
Professor: Eugênio Tadeu. (Serelepe Eba UFMG) 
 
Ementa: Estudos básicos sobre o conceito de jogo e de jogo tradicional para a prática cênica. 
Características e categorias do jogo; o jogo tradicional como mediador e propulsor da 
experiência cênica sonora. Objetivos: Estudar e compreender a as estruturas e dinâmicas dos 
jogos tradicionais e sua relação com o fazer sonoro cênico. Elaborar um inventário de jogos que 
sejam motes para a criação cênica. Conteúdos: Conceito de jogo/brincadeira; jogo tradicional e 
jogo cênico; Categorias - Caillois/Pereira; Do jogo à cena - Lagarta pintada com o Serelepe; 
Exemplos dos/as participantes. 
 
Eugênio Tadeu Professor no Curso de Graduação em Teatro da Escola de Belas Artes-UFMG, do 
Prof-Artes EBA-UFMG e do PROMESTRE FaE-UFMG; integrante do grupo Serelepe EBA-UFMG; 
membro do Movimento da Canção Infantil Latino-Americana e Caribenha - MOCILYC, do MOVMI 
– Movimento Música e Infância e da Associação Brasileira de Pesquisa e Pós-Graduação em Artes 
Cênicas – ABRACE; coordenador do projeto de extensão, ensino e pesquisa “Serelepe: 
brinquedorias sonoras e cênicas – EBA-UFMG”; Mestre em Educação - FaE/UFMG; Doutor em 
Artes Cênicas - ECA/USP e Pós-Doutor - Universidade do Minho - Portugal. Graduado em 
Educação Artística pela Escola de Música da UEMG.  Estudou Musicalização na Fundação de 
Educação Artística. Estudou Técnica de Alexander com Ilan Grabe e técnica e expressão vocal 
com Eládio Pérez-González e Jorge Parente. Estudou violão com Theodomiro Goulart. Integrou o 
Duo Rodapião; idealizou e coordenou o projeto “Pandalelê: laboratório de brincadeiras – CP-
UFMG”. 
 
_______________ 
 
Os cursos estão acontecendo aos sábados das 9h às 12h, com 3h de carga horária no certificado.  
As inscrições são realizadas através da plataforma Sympla e os cursos online estão no valor de R$55 para 
inscrições padrão ou R$45 para associados ao FLADEM (Lote 1/antecipado). Inscrição em nossa página na 
Sympla: https://www.sympla.com.br/poscbmfladem 
 
 

https://www.sympla.com.br/poscbmfladem

